
V Liberci 16. října 2013 

 

Tisková zpráva 
po 18. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Dohromady 75 bodů měla na svém programu 18. schůze Rady města Liberec, která se konala 

v úterý 16. října 2013.  

 

Město podpoří léčbu Liberečanů hospitalizovaných v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy 

Bod č. 20: Poskytnutí příspěvku Psychiatrické nemocnici Kosmonosy 

Desetitisícový finanční příspěvek pro Psychiatrickou nemocnici Kosmonosy schválili na svém 

posledním zasedání liberečtí radní. Město darovanou částkou podpoří rozvoj rehabilitace, 

ergoterapie a režimových aktivit libereckých občanů, hospitalizovaných na Resocializačním a 

psychiatrickém oddělení K20. 

O příspěvek požádala Statutární město Liberec na začátku října primářka Veronika Kotková právě 

proto, že se v nemocnici léčí také liberečtí občané. Její oddělení nabízí psychiatricko-psychologickou 

péči pacientům od 15 let a zaměřuje se na resocializaci duševně nemocných, kterým pomáhá 

k začlenění do pracovního procesu a návratu zpět do společnosti. Součástí kosmonoského oddělení 

K20 jsou rovněž detoxikační lůžka určená k léčbě osob závislých na návykových látkách. 

Příspěvek Psychiatrické léčebně Kosmonosy zdaleka není jediným, kterým město podporuje péči o 

své občany. V rozpočtu města na rok 2013 byla schválena položka 5339 (Příspěvky domovům 

důchodců a ústavům sociální péče a na jiné liberecké občany), která byla určena právě pro podporu 

libereckých občanů, kteří žijí v domovech důchodců, ústavech sociální péče nebo jsou jinak zdravotně 

znevýhodnění. 

 

Družina Základní školy U Školy od 1. ledna 2014 pojme o dvacet žáků více než dříve 

Bod č. 31: Navýšení kapacity školní družiny při Základní škole, Liberec, U Školy 222/6, příspěvkové 

organizaci 

Ze stávajících sedmdesáti na budoucích devadesát dětí se od 1. ledna 2014 navýší kapacita školní 

družiny na Základní škole U Školy. Liberečtí radní odsouhlasili záměr, který škole umožní uspokojit 

45% zájemců oproti současným 39%. Navýšení kapacity družiny už schválila i Krajská hygienická 

stanice v Liberci. 



Požadavek ze strany školy byl logický, protože současná kapacita 70 dětí je s ohledem na 195 žáků na 

prvním stupni velmi nízká. A pokud by nadále zůstala stejná, byl by ve školním roce 2014/2015 převis 

poptávky po místech ve školní družině ještě vyšší. Z demografického vývoje v dané spádové oblasti se 

totiž dá odvodit, že škola by v příštím školním roce mohla mít na prvním stupni až 235 žáků. 

Navýšení maximálního počtu dětí ve školní družině se v příštím roce chystá také na Základní škole 

Kaplického, kam na první stupeň i s přípravnou třídou dochází celkem 165 žáků. Liberečtí radní již 

dříve odsouhlasili navýšení kapacity ze současných 60 na 74 žáků. 

 

Téměř 500 volných hodin využily ke sportování v Městském stadionu Liberec v prvním 

pololetí mateřské a základní školy 

Bod č. 33: Zpráva o využití zadavatelem přidělených hodin veřejné služby sportovním jednotám, 
klubům a školám v areálu Městského stadionu Liberec za období leden až červen 2013 

Celkem 2.000 volných hodin má k dispozici v každém pololetí v areálu Městského stadionu Liberec 

podle koncesní smlouvy Statutární město Liberec. Má tak právo využít po tento čas zdarma 

sportoviště pro sebe nebo pro subjekty jím určené, přičemž 500 volných hodin je určeno mateřským 

a základním školám. Zprávu o využití hodin veřejné služby předkládá každého půl roku provozovatel 

areálu - S group SPORT FACILITY MANAGEMENT. Radní vzali na svém zasedání 15. října na vědomí 

přehled, dodaný provozovatelem za dobu od 1. ledna do 30. června tohoto roku. Z poskytnutých 

dvou tisíc hodin využily přesně 495 hodin liberecké mateřské a základní školy. Zbylých bezmála 1.500 

hodin zužitkovaly místní tělovýchovné jednoty a další organizace, například Bruslařský klub Variace 

Liberec - 196 hodin, Basketbalový klub Kondoři - 219 hodin, TJ Lokomotiva Liberec, oddíl kuželek - 61 

hodin, Draci FBC Liberec - 89 hodin, FC Slovan Liberec, mládež - 143 hodin, Tělovýchovná jednoty BÍLÍ 

TYGŘI LIBEREC – 533 hodin, Basketbalový klub Kondoři Liberec o. s. – 219 hodin. Dohromady 69 

hodin pak naplnilo veřejné bruslení. 

 

Radní odsouhlasili vyšší příděl z evropských dotací pro hospic 

Bod č. 43: Navýšení rozpočtu projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ v IPRM Liberec – 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

Řídící výbor IPRM – Atraktivní a kvalitní život v Liberci na svém zasedání 1. října 2013 opětovně 
projednal a posléze schválil žádost Libereckého kraje o navýšení rozpočtu projektu Lůžkový hospic v 
Libereckém kraji o 53.872.011,75,- Kč na 143.872.011,75,- Kč, ovšem s podmínkou, že toto navýšení 
bude projednáno radou města a posléze libereckým zastupitelstvem nejdříve v listopadu letošního 
roku. Termín listopad byl zvolen proto, aby ostatní partneři v tomto IPRM měli dost času registrovat 
své projekty u poskytovatele dotace.  

Kvůli tomu, aby celý proces výstavby hospice liberečtí radní urychlili, odsouhlasili zvýšení rozpočtu 
pro hospic už nyní v polovině října. Na výstavbu vůbec prvního zdravotnického zařízení pro 
nevyléčitelně nemocné a umírající v Libereckém kraji tak půjde větší díl ze společného balíku 
evropských dotací. Projekt Lůžkový hospic v Libereckém kraji byl původně podán do IPRM s celkovým 



rozpočtem ve výši 90 milionů Kč. Podle Libereckého kraje bylo nynější zvýšení ceny projektu 
způsobeno detailním dopracováním dokumentace a konkretizací stavebních prací.  

V Integrovaném plánu rozvoje města – Atraktivní a kvalitní život v Liberci činí aktuální převis 
požadavků na alokaci dílčích projektů cca 120 milionů korun. Po odečtení nároků na alokaci projektů, 
které zjevně nebudou do konce výzvy registrovány u poskytovatele dotace (například Lesopark v ulici 
Seniorů nebo projekt Libereckého kraje Přístavba tělocvičny SŠ strojní, stavební a dopravní Liberec), 
bude převis činit cca 64 milionů korun. Tedy i bez schválení navýšení rozpočtu této akce reálně hrozí, 
že přidělená alokace nepokryje sumu nároků na alokaci všech projektů na indikativním seznamu za 
předpokladu, že veškeré tyto projekty budou připraveny pro registraci u poskytovatele dotace v 
termínu do 13. 12. 2013. 
 
Pro Statutární město Liberce patří vybudování hospice mezi hlavní priority. Proto město darovalo pro 

účel zřízení tohoto zdravotnického zařízení Libereckému kraji budovy a pozemky v hodnotě 22,9 

milionů korun. Darovací smlouvu mezi Statutárním městem Liberec a Libereckým krajem schválilo 

městské zastupitelstvo už v září roku 2011. 

 
 

Město nechá pro park Petra Bezruče vyrobit věrnou kopii odcizené pamětní desky 

Bod č. 47: Odcizení pamětní desky „1. Máj“ 1890 v parku Petra Bezruče / Schválení použitého 

materiálu na výrobu nové desky na stávající podstavec v Lidových sadech v parku Petra Bezruče 

Letní krádež pamětní desky bude mít pozitivní dohru. Město Liberec zajistí výrobu nové pamětní 

desky, která v parku Petra Bezruče v Lidových sadech nahradí původní dílo akademického sochaře 

Jiřího Gdovína z roku 1986, odcizené během letošních prázdnin dosud neznámým pachatelem. Radní 

schválili výrobu nové desky ze slitiny fosforu a bronzu. V této podobě vyjde na 35.000 Kč včetně 

montáže a měla by být použitým materiálem nepřitažlivá pro sběrače kovů. 

Podstavec spolu s deskou se měl stěhovat v souvislosti s vybudováním nového vstupu do Zoologické 

zahrady Liberec. Rychlejší však byl zloděj, kterému se podařilo odříznout bronzové úchyty a pamětní 

desku si odnesl neznámo kam. Krádež sice ihned začala šetřit Policie ČR, ale desku se doposud najít 

nepodařilo. Město ji mělo stejně jako ostatní majetek pojištěnou proti krádeži a vandalismu, proto 

bude na pojišťovně požadovat finanční kompenzaci za způsobenou újmu. 

Na park Petra Bezruče, který v podstatě kopíruje hranice liberecké ZOO, narazí lidé při procházce od 

konečné tramvaje v Lidových sadech směrem k jezírku. Založený byl již před rokem 1890. Pamětní 

deska, která byla až do letní krádeže jedním z jeho středobodů, nesla nápis „V těchto místech slavilo 

dne 1. máje 1890 první svátek práce na 16 tisíc libereckých dělníků“. 

 
Firmu, která bude sbírat a dále zpracovávat odložený textil, vybere město v otevřeném 
výběrovém řízení 
 
Bod č. 49: Záměr vypsání výběrového řízení na sběr textilního odpadu v Liberci 
 
Novou společnost, která bude pravidelně na území města vysypávat nádoby na odložený použitý 

textil, a ten dále zpracovávat, vybere Statutární město Liberec ve výběrovém řízení. Výsyp, úklid a 

následné využití textilního odpadu obstarávala od roku 2011 firma DIMATEX CS s.r.o., té ovšem končí 



31. prosince tohoto roku smlouva s městem. Dalším důvodem vypsání nové soutěže, které schválila 
rada města, je skutečnost, že zájem o sběr a využívání odloženého textilu projevily i další společnosti. 
K výběrovému řízení vedla město rovněž nutnost stanovení jiných podmínek smlouvy. Vedení města 
totiž bylo právním odborem upozorněno na to, že zakázka, pokud budou firmy realizovat sběr textilu 
zdarma, by mohla být považována za veřejnou podporu. Jedná se totiž o činnost ekonomickou, neboť 
firmy dále textilní odpad zpracovávají a prodávají jako například mycí hadry. Předmětem soutěže 
bude nabídková cena, tedy výše nájmů za umístění 40 kontejnerů na sběr textilního odpadu. 
Kontejnery, které budou ve vlastnictví vybrané společnosti, budou umístěny na pozemcích ve 
vlastnictví Statutárního města Liberce. Firma DIMATEX CS s.r.o. zpracovávala textilní odpad zdarma, 
žádný nájem za rozmístění 34 kontejnerů na pozemcích města neplatila. Jedním z požadavků města 
bude pro nového zpracovatele textilního odpadu podmínka, že 20% z nasbíraného textilu věnuje 
společnost na charitativní účely. 
 

 

Město podpoří pravidelnou činnost sportovních klubů dotací ve výši 4,73 milionů korun  

Bod č.: 70: Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec v roce 2013 na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže 

Rovných 4,725.888 Kč poputuje ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec na konta 

sportovních klubů z krajského města. Rozhodli o tom liberečtí radní, kteří na základě návrhu správní 

rady sportovního fondu odsouhlasili 55 z celkových 59 předložených žádostí.  

Město tak pokračuje ve finanční podpoře pravidelné činnosti sportovních klubů. Čtyřem žádostem 

nebylo vyhověno vzhledem k nesplnění parametrů právě pro pravidelnou činnost, na níž jsou dotační 

příspěvky primárně určené. S žadateli, jimž radní schválili konkrétní částku, bude sepsána Smlouva o 

poskytnutí dotace ze sportovního fondu. 


