Liberec 19. března 2014

Tisková zpráva
po 6. schůzi Rady města Liberec
Šest desítek bodů měla na svém programu 6. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila
v úterý 18. března 2014.

Město hledá nového provozovatele Divadelního klubu
Bod č. 23: Záměr pronájmu Divadelního klubu (Jimmi's)
Vypsání výběrového řízení na nového nájemce Divadelního klubu (Jimmi’s) schválili liberečtí radní.
Současnému nájemci klubu v suterénu historické budovy Divadla F. X. Šaldy skončí totiž již
prodloužená nájemní smlouva 30. června. Nájemní vztah končí i provozovatelce Baru ve foyeru
v prvním patře divadla. V podmínkách výběrového řízení na pronájem Divadelního klubu je zakotvena
například doba trvání nájmu až na 5 let s možností prodloužení. Budoucí nájemce musí rovněž složit
při podpisu smlouvy nájemné na půl roku dopředu. Jako minimální měsíční nájemné, včetně záloh na
služby a energie, byla stanovena částka 12.000 korun s tím, že v samotném výběrovém řízení bude
hrát podstatnou roli právě nabídnutá výše nájmu. Při podpisu smlouvy bude současně s novým
provozovatelem uzavřena Dohoda o roční investici na plánovanou údržbu ve výši minimálně
100.000,- Kč složenou na účet města. Statutární město Liberec následně zajistí opravy a údržbu. V
Dohodě bude přesně specifikován rozsah investic. Nový provozovatel Divadelního klubu bude mít
možnost zřídit vedle vchodu do restaurace i předzahrádku. Mezi jeho povinnosti bude patřit i
spolupráce s marketingem divadla – například v den, kdy bude v Šaldově divadle představení, musí
být otevřeno pro veřejnost v Divadelním klubu (Jimmi’s) minimálně 1 hodinu před začátkem. Provoz
Divadelního klubu (Jimmi’s) musí být přizpůsoben tomu, aby nebyla rušena divadelní produkce.
Výběrové řízení bude vypsáno během dubna. Nový nájemce by se měl ujmout Divadelního klubu od
1. července.

Liberec uzavře silnici na Výpřež i ze své strany
Bod č. 31: Žádost o souhlas s uzavírkou silnice III/2784
Silnice III/2784 v úseku od křižovatky Křižany – Světlá p. J. – Výpřež se 26. dubna stane dějištěm již 7.
ročníku závodů automobilů do vrchu Ještěd 2014. Liberečtí radní již pro účely akce schválili
krátkodobou úplnou uzavírku silnice, a to v režimu 45 minut uzavřeno a 45 minut otevřeno pro
návštěvníky. Město tak vyhovělo žádosti pořadatelské organizace UAMK - Sdružení českého
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autosportu, která se zavázala, že nebude nijak omezovat místní komunikaci na Ještěd. Organizátoři
samozřejmě dopředu vytyčí divácké prostory a po ukončení akce do 24 hodin provedou úklid.
Závod se ale nepojede na komunikaci ve vlastnictví statutárního města Liberec (silnice III/2784 je ve
správě KSSLK p.o.), takže město nevydává stanovisko z pohledu vlastníka či správce komunikace,
nýbrž z pohledu obce, na jejímž území se závody uskuteční. Jde o změnu oproti loňskému ročníku,
kdy se akce pod stejným pořadatelem konala na komunikaci vlastněné městem, konkrétně v úseku
Výpřež – Ještěd. Závod se tehdy bohužel neobešel bez kolize, jejíž následky na majetku města dosud
nebyly vyrovnány. Jedno ze soutěžních vozidel poškodilo svodidla a část přilehlé opěrné zdi.
Na poškozenou část stavby má stále záruku společnost STRABAG, a.s., která prováděla rekonstrukci
této komunikace, a proto právě ona vyčíslila škodu a v listopadu 2013 podala cenovou nabídku na
opravu ve výši 226 640 Kč. Oprava se uskuteční v letošním roce. Město již z pojištění pořadatele
obdrželo částku cca 152 tisíc Kč, přičemž doplacení rozdílu mezi již obdrženou částkou a částkou
vynaloženou na opravu bude město uplatňovat až na základě skutečné výše nákladů, tedy po
dokončení opravy. V případě, že by tento rozdíl nehradila pojišťovna, bude město požadovat náhradu
na pořadatelské organizaci UAMK – Sdružení českého autosportu.

Sportovci vyčerpali přidělené hodiny na Městském stadionu Liberec do poslední minuty
Bod č. 56: Zpráva o využití zadavatelem přidělených hodin veřejné služby sportovním jednotám,
klubům a školám v areálu Městského stadionu Liberec za období červenec až prosinec 2013
Sportovní jednoty, kluby a školy využily v období od července do prosince roku 2013 drtivou většinu
z 2 000 hodin v areálu Městského stadionu Liberec, které jim každé pololetí poskytuje a rozděluje
statutární město Liberec (SML) na základě koncesní smlouvy s provozovatelem areálu – společností S
group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Liberečtí radní na svém posledním zasedání vzali na
vědomí zprávu o skutečném využití hodin tzv. veřejné služby. Sportovní jednoty, kluby a další
organizace zužitkovaly přidělené hodiny do poslední minuty.
Nevyužitých hodin zbylo pouze devatenáct, a to ze strany škol, které jich z přidělených 480
zužitkovaly 461. ZŠ Lesní a ZŠ U Soudu nevyužily přidělených hodin vůbec, zatímco ostatní školy
kompletně, nebo alespoň z větší části. Ze zbylých bezmála 1 500 hodin pak v prostorách městského
stadionu strávila nejvíc času mládež z Tělovýchovné jednoty Bílých tygrů Liberec (582 hodin), mládež
FC Slovan Liberec (198 hodin), bruslaři z BK Variace Liberec (198 hodin), Draci FBC Liberec (106 hodin)
a basketbalisté BK Kondoři Liberec (106 hodin). Kromě dalších klubů a mj. i strážníků Městské policie
Liberec, kteří využívají pro výcvik střelnici, si pak na své přišli i bruslaři z řad široké veřejnosti, kteří
strávili 82 hodin na kluzišti. 37 hodin pak bylo využito z rezervy SML, kterou má město k dispozici
zejména pro jednorázové akce.
Poskytování volných hodin školám a sportovním oddílům je součástí koncepční podpory sportu ze
strany SML. „Volné hodiny poskytujeme zejména pro účely pravidelného sportování oddílům, které
mají ve sportovním areálu objednané prostory pro sportování. Většinou se nám daří využít většinu
hodin bez převisu nabídky nebo poptávky, přičemž o přidělení hodin může požádat kdokoliv,“
konstatoval náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace Jiří Rutkovský.
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Radní projednali návrhy dotací z fondů kultury, podpory vzdělávání, zdraví, prevence,
sportu a partnerské spolupráce
Body č. 38, 39, 40, 41, 57, 58: (návrhy správních rad městských fondů na přidělování dotací 2014)
Žadatelé o dotace z městských fondů budou moct i letos využít příspěvků statutárního města Liberec.
Radní na svém posledním zasedání projednali a doporučili zastupitelstvu města ke schválení
konkrétní návrhy pro přidělení dotací, které zpracovaly správní rady Kulturního fondu, Fondu pro
podporu a rozvoj vzdělávání, Fondu zdraví, Fondu prevence, Sportovního fondu a Fondu pro
partnerskou spolupráci.
Z Kulturního fondu uvolní město pro 1. kolo roku 2014 částku v celkové výši 344.500 Kč. Správní rada
v tomto případě posuzovala 40 žádostí, přičemž 10 dotaci nenavrhla. Z úspěšných žadatelů obdrží
nejvyšší částku, konkrétně 30.000 Kč, Občanské sdružení Bohemia Cantat Liberec, a to na pořádání
Mezinárodního festivalu sborového zpěvu Bohemia Cantat Liberec 2014.
Obdobnou částku, ve výši 381.480 Kč, rozdělila pro 1. kolo dotací v roce 2014 také Správní rada
Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání. Žádostí dorazilo 44, ale navrhovanou dotaci si jich rozdělí
pouze 27. Čtrnácti žádostem správní rada žádnou dotaci nenavrhla, jedna žádost byla převedena
jinam a 2 byly vyřazeny. Nejvyšší příspěvek, a sice 58.000 Kč, získá Krajská vědecká knihovna v Liberci
na hudební a literárně dramatické pořady Knihovna vás baví.
Správní rada Fondu zdraví rozdělovala dotace pro rok 2014 hned ve třech výzvách. V rámci 1. výzvy
přidělila žadatelům celkovou částku 432.000 Kč, ve 2. výzvě 55.000 Kč a ve 3. výzvě 189.000 Kč.
Celkem jde o částku 676.000 Kč. Nejvíc žádostí (32) dorazilo v rámci 1. výzvy, která se týkala projektů
v oblasti vzdělávání a prevence. V rámci 2. výzvy, na podporu programů pracujících s dobrovolníky,
dorazila pouze jediná žádost a v rámci 3. výzvy pro pořízení drobného hmotného majetku pak 9
žádostí, z nichž všem bylo vyhověno.
Z Fondu prevence, který podporuje aktivity protidrogové politiky, prevenci užívání návykových látek,
prevenci kriminality, sociální služby ohroženým skupinám občanů či prevenci v bezpečnosti silniční
dopravy, rozdělila správní rada v 1. výzvě letošního roku 309.306 Kč. Přijato bylo 20 projektů, z nichž
čtyřem správní rada nevyhověla a jeden přesunula do jiného fondu. Nejvyšší částku (40.000 Kč)
navrhla správní rada pro Sdružení TULIPAN, konkrétně pro projekt Naděje na míru II.
Správní rada Sportovního fondu doporučila radě města rozdělit v 1. kole 2014 mezi jednotlivé
žadatele na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce částku v celkové výši 1,387.820 Kč.
Odbor sportu a cestovního ruchu přijal do konce uzávěrky 84 žádostí, přičemž 17 dotace poskytnuta
nebyla. Z 67 úspěšných žádostí získá nejvyšší finanční podporu basketbalová soutěž Final 8 U-14.
Příjemcem dotace bude klub BK Kondoři Liberec, o.s., který peníze využije na pronájem Tipsport
areny a haly Kort k pořádání mistrovství Evropy v basketbalu mládeže do 14 let.
Dotace pro 1. a 2. kolo roku 2014 rozdělovala také správní rada Fondu pro partnerskou spolupráci, a
to v celkové výši 52.500 Kč. První kolo se týkalo projektů realizovaných v partnerských městech,
zatímco 2. kolo bylo určené projektům realizovaným ve spolupráci s partnerskými městy přímo
v Liberci. Čtyři přijaté žádosti se týkaly zahraničních projektů a tři libereckých. Nejvyšší finanční
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podporu (12.000 Kč) získalo občanské sdružení Boveraclub, a to na pohonné hmoty, propagaci a
tlumočení v rámci akce Historie dopravy: Liberec – Augsburg.
Návrhy pro přidělení dotací z městských fondů musí ještě schválit zastupitelstvo města.
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