V Liberci 18. září 2013

Tisková zpráva
po 16. schůzi Rady města Liberec
Téměř 60 bodů měla na svém programu 16. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila
v úterý 17. září 2013.

Rozpočtová opatření upravují aktuální příjmy a výdaje
Bod č. 4: Návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2013
Bod č. 5: Návrh rozpočtového opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2013
Materiály upravují rozpočet města tak, jak se během roku vyvíjí. Upřesňují aktuální příjmy a výdaje
SML. V uvedených rozpočtových opatřeních jsou zahrnuty také nové výdaje, mimo jiné cca 1,5
milionů korun, které bude muset město vynaložit na realizaci místního referenda. Opatření upravují i
některé výdaje mateřským a základním školám, a jsou do něj zařazeny přijaté dotace od státu. Tato
rozpočtová opatření jsou stejně jako celý rozpočet města vyrovnaná, příjmy a výdaje města udržují
v rovnováze.

Školství: navyšování kapacity na ZŠ a MŠ


Na Základní školu Broumovská začnou za rok docházet i předškoláci
Bod č. 25: Záměr zřízení odloučeného pracoviště Mateřské školy "Motýlek", Liberec,
Broumovská 840/7

Na Základní školu Broumovská budou od září 2014 kromě žáků docházet i malí předškoláci. Liberečtí
radní odsouhlasili, že na škole vznikne odloučené pracoviště Mateřské školy Motýlek, která rovněž
sídlí na sídlišti Broumovská. V části objektu základní školy vzniknou při nákladech do 250 000 Kč dvě
předškolní třídy s celkovou kapacitou 48 dětí. Statutární město Liberec tím chce předejít případnému
nedostatku míst v mateřských školách v následujících letech.
Důvodem pro využití prostor v základní škole je skutečnost, že každodenní kontakt mezi předškolními
dětmi a žáky prvního stupně usnadní přechod předškolních dětí do první třídy. Navíc dojde ke zvýšení
naplněnosti Základní školy Broumovská, která nyní dosahuje pouze 67% stanovené kapacity.



Základní škola Dobiášova pojme od září 2014 až 708 žáků
Bod č. 29: Stanovení kapacity Základní školy, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvkové
organizace

Až 708 žáků bude moct od září 2014 docházet na Základní školu Dobiášova. Liberečtí radní souhlasili s
navýšením maximální kapacity, která v současné době čítá 680 žáků.
Ve skutečnosti do školy dochází více dětí, protože pro školní rok 2013/2014 funguje v objektu na
základě dohody politické reprezentace města s dotčenými rodiči odloučené pracoviště Základní školy
Broumovská. Jde ale jen o krátkodobé řešení pro aktuální školní rok, proto muselo pro nadcházející
období dojít k navýšení kapacity v rámci samotné ZŠ Dobiášova. Podmínky ve škole tomu vyhovují jak
prostorově, tak hygienicky, o čemž svědčí pozitivní stanovisko Krajské hygienické stanice v Liberci.


ZŠ Kaplického navýší kapacitu školní družiny
Bod č. 30: Navýšení kapacity školní družiny při Základní škole Kaplického

Navýšení kapacity školní družiny z počtu 60 na 74 žáků na Základní škole Kaplického schválili liberečtí
radní. Prostorové a materiální podmínky takové kapacitě odpovídají. Souhlasí i krajská hygienická
stanice. Zájem rodičů o umístění žáků převyšuje současnou kapacitu a škola nebyla schopna uspokojit
žádosti rodičů o zařazení žáků do školní družiny. V libereckém Doubí totiž již několik let narůstá počet
dětí a z tohoto důvodu se zvyšuje i počet žáků prvního stupně v základní škole. Ve školním roce
2013/2014 ředitel přistoupil k otevření dvou prvních tříd a přípravné třídy. Celkem je na prvním
stupni s přípravnou třídou 165 žáků.


Mateřská škola Barvířská bude mít od ledna 2014 vyšší kapacitu
Bod č. 31: Stanovení kapacity mateřské školy při Základní škole a Mateřské škole, Liberec,
Barvířská 38/6

Na 56 předškolních dětí stoupne od 1. 1. 2014 kapacita Mateřské školy při Základní škole Barvířská. V
objektu již byla provedena potřebná rekonstrukce a liberečtí radní navýšení kapacity o 6 dětí schválili,
a to jak pro prostory školky, tak pro školní jídelnu. Ze strany Statutárního města Liberec jde o další
krok, jak v následujících letech zamezit nedostatku míst v mateřských školách.
Demografická křivka sice ukazuje, že dětí předškolního věku bude od příštího roku mírně ubývat a v
roce 2016 by měl jejich počet odpovídat stávající kapacitě (3012 míst), ale odbor školství a kultury
přesto dál hledá možnosti, jak kapacitu předškolních zařízení navýšit. Na počet dětí totiž mají vliv i
další, předem nezjistitelné faktory, jako například migrace obyvatel.

Město dopravní hřiště od Libereckého kraje nepřevezme. Chce postavit vlastní ve Vesci
Bod č. 43: Dětské dopravní hřiště pro děti v Liberci
Už v příštím roce by mohlo ve sportovním areálu ve Vesec vyrůst nové dětské dopravní hřiště. Tomu
dali liberečtí radní přednost před převzetím stávajícího hřiště ve Zhořelecké ulici od Libereckého
kraje. Pro město Liberec by převod znamenal nemalé investiční náklady. Město by muselo provést
celkovou opravu střechy a vnitřních technických rozvodů.

Umístěním dopravního hřiště do Vesce by tento městský rekreační a sportovní areál získal rázem
další využití. Administrativní budova by posloužila pro zajištění teoretické části dopravní výchovy a
jako technické zázemí. Stavebně by se upravilo přilehlé zpevněné parkoviště a na ploše by se nechal
postavit kruhový objezd, který by byl pro dopravní výchovu v rámci dopravních hřišť v zemi unikátem.
Ušetřit se dá na vybavení světelnou signalizací. Ta by se použila z křižovatek, kde se musí v příštím
roce stejně vyměnit.
Výhodou umístění dopravního hřiště do veseckého areálu je také skutečnost, že v době letních
prázdnin zde může Sportovní areál Ještěd ve spolupráci s městkou policií realizovat volnočasové
aktivity pro děti.
Pro základní školy je přítomnost hřiště v Liberci nezbytná. Podle aktuální analýzy dopadů v případě
zrušení dopravního hřiště nemají základní školy z Liberce, ale i jeho okolí, možnost nahradit
praktickou dopravní výuku svépomocí.

Piráty silnic pomůže zkrotit nový radar městské policie
Bod č. 44: Nákup radarového měřiče rychlosti
Statutární město Liberec obdrží ročně několik desítek stížností občanů na neukázněné řidiče, kteří v
různých místech Liberce nedodržují nejvyšší povolenou rychlost, a tím ohrožují bezpečnost v dané
lokalitě. Liberečané upozorňují na piráty silnic zejména v částech města se zklidněným režimem
provozu v obytné zástavbě, dále v okolí škol či přechodů pro chodce. Informativní radary se
zobrazením aktuální rychlosti nebo semafory, reagující na rychlost vozidla, či jiné prvky, určené ke
zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti, se často míjejí účinkem, protože mnozí z řidičů jsou místa
znalí a tato zařízení ignorují. Proto rada města odsouhlasila nákup radarového měřiče rychlosti
RAMER 10 C a výběr dodavatele zařízení přímým oslovením, a to společnosti RAMET a. s. Kunovice.
Tento radar je používán standardně Policií ČR a řadou obecních a městských policií jako například MP
Praha, MP Jablonec nad Nisou, MP Turnov, MP Ústí nad Labem a další. Společnost RAMET a.s. je
zároveň výrobcem a dodavatelem zařízení a jako jediná společnost v České republice dodává
takovéto zařízení s požadovanými funkcemi, včetně zástavby do vozidla. Místa, která byla vybrána k
měření radarem, budou dle platné legislativy schválena Policií ČR. Financování bude zajištěno
převedením částky 831.875,00 Kč z rozpočtu odboru SML do rozpočtu Městské policie Liberec.
V ceně radarového měřiče rychlosti je první metrologické ověření, školení obsluhy radarového měřiče
rychlosti a software ARCHIV pro zpracování dokumentace. Dodací termín jsou cca 3 měsíce. Na
zařízení je poskytována záruka dva roky. Nákup by se měl uskutečnit do konce tohoto roku. Radar
začne Městská policie Liberec používat v příštím kalendářním roce.

