Liberec 27. srpna 2014

Tisková zpráva
po 14. schůzi Rady města Liberec
Přes sto bodů měla na svém programu 14. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila
v úterý 26. srpna 2014.

Do rozpočtu budou zahrnuty nové příjmy i výdaje, vyplývající z běžného provozu města
Bod č. 4: Návrh rozpočtového opatření č. 6B) statutárního města Liberec na rok 2014
Rada města projednala pravděpodobně poslední změnu rozpočtu předkládanou v tomto volebním
období. Zastupitelstvo o ní bude jednat 4. září 2014 a samotné rozpočtové opatření je velmi rozsáhlé.
„Jsem rád, že se potvrzují naše správné odhady vývoje příjmů a střídmý postoj k výdajům. Do konce
roku míříme s dostatečnou rezervou a zároveň uvolňujeme prostředky zejména do potřebných oprav
škol a školek,“ řekl náměstek primátorky Jiří Šolc.
Rozpočtové opatření upravuje nové příjmy a výdaje města v několika položkách. V položce nové
příjmy se jedná například o příspěvek na provozní ztrátu, spolupodíl na obnovu komunikací, vratky z
vyúčtování, podíl na zisku a z dividend od firem A. S. A. a Teplárna Liberec. Dále sem třeba patří
navýšený poplatek za užívání veřejného prostranství, daň z příjmu FO vybíraných srážkou, daň z
přidané hodnoty a ostatní příjmy. Navýšení výdajů se týká například finanční podpory akcí města,
dále rovněž třeba správy síťových prvků, drobné opravy (střešní krytina na kostele Ostašov), rozdělení
úspor z energií ZŠ a MŠ na dílčí akce – rekonstrukce výměníkové stanice, zateplení střechy, na
vzduchotechniku, rekonstrukci kotelny a další. Financování je upraveno o změnu v čerpání finančních
prostředků v Equa bank – přesun z plánovaného čerpání revolvingového úvěru na čerpání úvěru
kontokorentního. Protože v období leden až srpen 2014 nebyla městu z Regionální rady regionu
soudržnosti Severovýchod zaslána žádná dotace, a všechny plánované stavební práce na IPRM musí
pokračovat, budou k úhradě několika nutných faktur na projekty IPRM LS – CAO, IPRM 3 – ZŠ
Sokolovská, IPRM LS - pavilon leknínů a IPRM 3 – sportovní centrum Vrchlického byly použity finanční
prostředky kontokorentního úvěru.
„Na základě dobrého aktuálního vývoje daňových příjmů navyšujeme příjmovou část rozpočtu na
tento rok dohromady o 15 milionů korun. Z této částky posílíme o 5 milionů rezervu města na
celkovou sumu 10 milionů korun. Jsem rád, že můžeme část ušetřených peněz z energií přesunout na
drobné opravy v mateřských a základních školách,“ zdůraznil náměstek primátorky Jiří Šolc.
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Počet heren klesne o další čtyři provozovny
Bod č. 5: Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3/2014, kterou se mění Obecně
závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2014, o stanovení veřejně přístupných míst, na
kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry
Další čtyři adresy zmizí ze seznamu míst, kde je možné provozovat hazardní hry v Liberci. Jejich
vyřazení odsouhlasila rada města. Šetřením na místě, které se uskutečnilo 17. srpna tohoto roku, bylo
totiž zjištěno, že dvě herny porušují vyhlášku města o podmínkách provozování hazardu (v ulici Na
Rybníčku a na adrese Moskevská 52/24, kde bylo zjištěno porušení pravidel - nápis herna na výloze),
a že na dvou adresách již nejsou loterie a další hazardní hry provozovány (na ulicích Hejnická a
Františkovská). Novela vyhlášky města, která bude ještě předložena ke schválení zastupitelům,
vstoupí v platnost 1. října roku 2014.
„Regulaci provozu heren, kasin a restaurací se všemi hracími přístroji se věnujeme systematicky od
roku 2011, kdy jsme nastoupili do vedení města. Vedle snižování počtu míst, kde je možné provozovat
hazardní hry, jsme dosáhli odstranění všech světelných a zvukových reklam na provozovnách, a to
včetně jackpotů. Herny nejsou již tolik vidět a nelákají tolik pozornosti,“ upozornil náměstek
primátorky Jiří Šolc. „Poté, co začne vyhláška platit, zůstane ve městě celkem 92 heren. V roce 2011
jich zde bylo 154,“ dodal.

Na opravy a vybavení mateřských a základních škol uvolní město přes 10 milionů korun
Bod č. 20: Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací a
změna přerozdělení finančních prostředků
Více jak 10 milionů korun uvolní statutární město Liberec ze svého Fondu pro financování rozvoje
školských příspěvkových organizací. Většina libereckých základních škol a některé mateřinky
zřizované městem se tak dočkají potřebných oprav. Uskutečnit se mají na podzim letošního roku.
Hned v několika školách proběhne výměna oken (ZŠ nám. Míru, Švermova, Broumovská, 5. května,
Barvířská, U Školy a MŠ Rolnička, Pohádka). Některé školy řeší navýšení kapacity, což si vyžádá
stavební úpravy (ZŠ Švermova, Broumovská, Žižkovo náměstí, U Soudu). Jinde zase potřebují opravit
sociální zařízení (ZŠ Kaplického, Vrchlického). Mateřské školy za peníze z fondu dovybaví zahrady
hracími prvky (MŠ Malínek, Rosnička, Kamarád). V některých školních kuchyních dosluhuje vybavení.
Nové konvektomaty proto pořídí MŠ Beruška, Jeřmanická a ZŠ ul. Česká. Celkem město rozdělí
10.182.959,- Kč.

Prostupné bydlení by pomohlo lidem v nouzi a bez domova zpátky do života
Bod č. 21: Návrh na čerpání Fondu pro sociální a zdravotnická zařízení
Přes půl milionu korun rozdělí statutární město Liberec ze svého Fondu pro sociální a zdravotnická
zařízení. Magistrát nechá zpracovat projektovou dokumentaci projektu prostupného bydlení. Město
totiž plánuje přestavět městský bytový dům v ulici Dvorská na městkou ubytovnu se zázemím
především pro rodiny s dětmi a samotné ženy. Pokud by vše dopadlo podle aktuálního plánu, pak by
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zamýšlená městská ubytovna mohla začít fungovat už v roce 2015 s tím, že praxe ukáže, jestli tyto
prostory budou stačit na zacelení mezery v současném sociálním systému.
„Budova v každém případě nebude jen standardní ubytovnou, ale bude zahrnovat i sociální službu.
Díky tomu bude v budoucnu mnohem snazší čerpat případné dotace. Ohledně konkrétní sociální
služby se budeme inspirovat v ostatních městech, kde podobná zařízení úspěšně fungují,“ uvedl již
dříve náměstek primátorky Kamil Jan Svoboda.
Peníze z fondu využije město také na stavební úpravy vnitřní dispozice a výměnu oken ve Středisku
výchovné péče Čáp v Liberci.

K rozšíření kapacit základních škol může pomoci státní dotace
Bod č. 22b: Dotační výzva z programu MŠMT - navýšení kapacit ZŠ
Dotaci ve výši až 30 milionů korun se pokusí získat statutární město Liberec z programu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy na přípravu a realizaci projektů k vytvoření nových výukových kapacit
základních škol. Podání žádostí schválili liberečtí radní. Radnice chce s pomocí dotace navýšit kapacity
v šesti libereckých základních školách (ZŠ nám. Míru, Ještědská, Husova, 5. května, Na Žižkově,
Broumovská). To by si vyžádalo různě rozsáhlé stavební úpravy. Například ZŠ nám. Míru chce
vybudovat tři nové třídy pro 84 žáků, k tomu šatny a administrativní zázemí. ZŠ Husova by mohlo
nově navštěvovat až o 120 žáků více, což představuje připravit čtyři kmenové a dvě jazykové učebny.
ZŠ 5. května by rekonstrukcí podkroví navýšila kapacitu o 180 míst.
„Pro podání žádosti máme zpracovány architektonické studie, následovat budou projektové
dokumentace, a pokud vše dopadne dobře, tak stavební úpravy by se mohly realizovat v průběhu
příštího roku, aby zvýšená kapacita byla pro děti připravena od 1. září 2016,“ řekl náměstek
primátorky Jiří Šolc.

Liberec od příštího roku navýší kapacity základních škol o dalších 700 míst
Bod č. 34: Navýšení kapacit vybraných základních škol zřizovaných statutárním městem Liberec
Liberecká radnice reaguje na demografickou křivku a pokračuje v navyšování počtu míst v základních
školách. Radní odsouhlasili rozšíření kapacity od 1. září 2015 na devíti adresách. „Z demografických
údajů pro město Liberec jednoznačně vyplývá nárůst počtu dětí, které budou v následujících šesti
letech zahajovat povinnou školní docházku,“ vysvětlil náměstek primátorky Kamil Jan Svoboda.
Magistrát vytipoval na základě získaných podkladů a ve spolupráci s řediteli několik škol, v jejichž
spádových obvodech je navýšení nutné. „Školy jsou na navýšení více méně připraveny a navyšování
kapacit není spojeno s výraznou finanční zátěží pro rozpočet města,“ dodal náměstek.
Navýšení se týká základních škol Na Výběžku, Husova, U Soudu, Jabloňová, Česká, Kaplického,
Ještědská, Barvířská a Dobiášova. Poslední jmenovaná škola bude disponovat více místy díky zřízení
odloučeného pracoviště v objektu bývalé ZŠ Na Žižkově (bývalá škola Hergessel). V objektu magistrát
vybuduje sedm učeben s kapacitou 210 míst.

3

Celková kapacita základních škol zřizovaných statutárním městem Liberec se tak zvýší o 697 míst, tj.
na 9 591. Hygienické a prostorové podmínky plně odpovídají požadovaným kapacitám.

Úleva pro dopravu do zóny Liberec - Sever. Město chystá nové napojení na silnici I/35
Bod č. 61: Dopravní napojení na silnici I/35
Bod č. 68a: Podnět k pořízení 79. změny územního plánu města Liberec - podnět č. 79/1
Potěšující zprávu pro všechny motoristy, kteří jezdí za nákupy nebo pracovně do obchodní a
průmyslové zóny Sever v Růžodole, má statutární město Liberec. Současný jediný přístup do této
zóny je naprosto nedostačující. Radnice proto připravuje druhé silniční napojení zóny na komunikaci
I/35. Nové napojení bude využíváno nejen automobily, ale zajistí též dobré podmínky pro pěší a
cyklistickou dopravu a vedení hromadné dopravy v území. Zároveň přinese úlevu dnes značně
přetížené trojici okružních křižovatek (zvané sněhulák), přes které většina vozidel do zóny směřuje.
„Chybějící napojení jsme nejdříve doplnili do návrhu územního plánu města Liberce jako alternativu
druhého napojení do křižovatky ve Svárově, které bylo sice v době vzniku zóny plánováno, ale nikdy
nebylo realizováno. Nechali jsme podrobnější studií prověřit nejen možnost umístění nové křižovatky
se silnicí I/35, ale také dopravním modelem její potřebnost. Z výsledků vyplynula nyní připravovaná
varianta jako potřebná, navíc jednoznačně vhodnější než varianta původní,“ uvedl náměstek
primátorky pro rozvoj, dotace a územní plán Jiří Rutkovský.
Napojení bylo projektantem navrženo formou mimoúrovňové okružní křižovatky v těsné blízkosti
dnes budované čerpací stanice. Z dokončené křižovatky se řidiči dostanou snadno také na druhou
strany silnice I/35, do ulice Oblouková, kde má podle návrhu vzniknout další kruhový objezd pro lepší
dopravní obslužnost z Pavlovic a Stráže nad Nisou.
„Pokud bude projekt v územních plánech, zajištěn partnerskou smlouvou s Libereckým krajem a
Ředitelstvím silnic a dálnic a podpořen dotací, mohla by stavba začít sloužit v roce 2020. Jsme zatím v
rovině příprav z hlediska přípravy poměrně složité stavby. Druhému napojení by mělo již příští rok
předcházet zkapacitnění soustavy okružních křižovatek (zvané sněhulák) formou chybějící větve
okružní křižovatky, kterou jsme již dříve ve spolupráci s libereckým ŘSD připravili jako okamžité řešení
nedostatečné kapacity tohoto dopravního uzlu,“ sdělil Jiří Rutkovský.
Liberečtí radní na své srpnové schůzi schválili založení projektu dopravního napojení na silnici I/35.
Současně schválili také memorandum o společném postupu při přípravě a realizaci pozemní
komunikace v místě dopravního napojení zóny Sever na komunikaci I/35 mezi statutárním městem
Liberec a společností EDI, a.s., která v sousedství místa budoucího napojení staví čerpací stanici
pohonných hmot. Cílem tohoto memoranda je dohoda smluvních stran na tom, že vlastník pozemků
bude moci realizovat svůj investiční záměr a zároveň bude na jeho pozemcích zajištěn prostor pro
realizaci nového dopravního napojení.
V souvislosti s plánovanou výstavbou druhého dopravního napojení zóny Sever na silnici I/35 bude
zastupitelstvu města předložen podnět k pořízení 79. změny územního plánu, který rada města
doporučila zastupitelstvu schválit.
Více info na www.liberec.cz/doprava
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Integrovaný plán rozvoje území schválila v pracovní verzi rada města Liberec. Po zveřejnění
bude IPRÚ předložen k připomínkám široké veřejnosti
Bod č. 62: Pracovní verze Integrovaného plánu rozvoje území Liberec- Jablonec nad Nisou
Pracovní verzi Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou (IPRÚ) schválila rada
města. Na zpracování je čerpána dotace z Operačního programu Technická pomoc na tvorbu
integrované strategie. Dokončený dokument bude přístupný po zveřejnění kromě městských
internetových stránek také na webu Ministerstva pro místní rozvoj (pracovní skupiny pro udržitelný
rozvoj). Veřejnost bude moci pracovní verzi připomínkovat po zveřejnění až do 15. listopadu
letošního roku.
Další postup tvorby IPRÚ, který v příštích šesti letech umožní městům čerpání evropských dotací, je
takový, že do října 2014 budou ustaveny pracovní skupiny pro jednotlivá prioritní témata. Pracovní
skupiny budou rozpracovávat návrhovou část a budou vytvářet principy pro předvýběr projektů.
Finální výběr projektů budou následně schvalovat zastupitelstva obou měst. Předpokládá se, že
kompletace finální integrované strategie proběhne v dubnu roku 2015, následně bude předložena k
posouzení jejích vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
„Zpracování takto rozsáhlého koncepčního materiálu bylo v daném čase velmi náročné. Přesto byl
materiál dokončen v potřebném termínu. Vycházeli jsme z dříve zpracované aktualizace rozvoje
statutárního města Liberec pro roky 2014 - 2020, na jejímž zpracování se podílelo přes 150 osob,
zejména z řad odborné veřejnosti. Vážím si přístupu všech, kteří se na zpracování aktivně podíleli a
také spolupráce se sousedním Jabloncem nad Nisou. Věřím, že obě města již tato úvodní spolupráce
zejména v Přípravném výboru vzájemně velmi sblížila, což je jedním z cílů podpory aglomerací z
Evropské unie,“ sdělil Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro rozvoj, dotace a územní plán.
Dle předběžných informací budou pro aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou vyčleněny přibližně 2
miliardy korun, které by měly podpořit rozvoj aglomerace. „Projekty, na které budou čerpány dotace,
budou předmětem jednání nového vedení měst. Předpokládám, že budou představeny a schvalovány
zastupitelstvy,“ doplnil náměstek.

Dny evropského dědictví jsou za dveřmi
Bod č. 75: Dny evropského dědictví v Liberci v sobotu 13. 9. 2014 a v Žitavě v neděli 14. 9. 2014
Také v letošním roce se mohou Liberečané a návštěvníci města těšit na doslova nabitý program Dnů
evropského dědictví (European Heritage Days). „Pořádání jsme převedli pod odbor sportu a
cestovního ruchu a následně jsme navázali spolupráci sousedními městy a obcemi a zejména se
saskou Žitavou. Proto se stalo již pravidlem, že město Liberec nabídku zpřístupněných objektů
rozšiřuje a na seznam památek postupně přidává další neméně zajímavé budovy ve městě, které jinak
není možné během roku navštívit. Ani letošní ročník, který se v Liberci koná v sobotu 13. září a v
partnerském městě Žitava o den později v neděli 14. září, nebude výjimkou. Celkem bude možné na
Liberecku a v Žitavě navštívit padesátku památek. Bude připravený bohatý doprovodný program v
podobě například historických vozidel, a proto věřím, že město opět navštíví mnoho turistů,“ sdělil Jiří
Rutkovský, náměstek primátorky zodpovědný za cestovní ruch.
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Lidé si tak letos budou moci v Liberci zdarma prohlédnout Kavárnu Pošta, Oblastní galerii Liberec
v Lázních, Kino Varšava, věž kasáren na Štefánikově náměstí, Střední odbornou školu a gymnázium
Na Bojišti a mnoho dalších objektů, například radnici, Liebiegovu vilu, liberecké podzemí,
Severočeské muzeum v Liberci, Divadlo F. X. Šaldy, Libereckou výšinu, zrekonstruovaný salonek na
Ještědu, věž Kulturního a společenského centra Lidové sady, Strossovu vilu, Valdštejnské domky,
Kostel Nalezení sv. Kříže a mnoho dalších památek.
Objekty budou otevřené zpravidla od 9.00 do 17.00 hodin. Správci či vlastníci mnohých z nich
připravili bohatý doprovodný program. Bližší informace o akci a o doprovodném programu objektů je
možné nalézt na webových stránkách www.liberec.cz a www.visitliberec.eu.
Na Den otevřených památek do Žitavy v neděli 14. září vypraví město Liberec zdarma dva autobusy, a
to v 9.15 a v 16.00 hodin. Oba autobusy vyjíždí z náměstí Dr. E. Beneše ze zastávky MHD. Pro tuto
cestu je nutné si předem zarezervovat účast na info@visitliberec.eu od 1. 9. do 12. 9. do 14.00 hodin.
Každý účastník bude mít možnost zúčastnit se v Žitavě předem připraveného programu.
Více info na www.liberec.cz/ehd

Liberec získal dotaci na výstavbu podzemních kontejnerů
Bod č. 85: Schválení přijetí dotace od MMR ČR na pořízení podzemních kontejnerů na Sokolovské
náměstí v Liberci
Liberečané i návštěvníci města získají novou možnost jak naložit s tříděným odpadem. Na
Sokolovském náměstí jim k tomu poslouží nové podzemní kontejnery pro sběr papíru, skla a plastů.
Radnice je pořídí s pomocí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z Operačního programu Životní
prostředí. S přijetím dotace ve výši 90 procent celkových výdajů na projekt, tj. 1 021 820,- Kč, nyní
souhlasili městští radní.
Princip podzemních kontejnerů spočívá v uložení velkoobjemových nádob na odpad pod povrch ulice.
Na povrchu je prozrazuje jen elegantní vhazovací sloupek, který připomíná běžný odpadkový koš.
Podzemní kontejnery tak nenarušují svým vzhledem charakter okolí a odpovídají i požadavkům
památkářů. „Z hlediska estetického i provozního jsou podzemní kontejnery pro sběr a třídění odpadů
jednoznačně tím nejlepším řešením, navíc odolným proti vandalům. Nemělo by ani docházet ke
znečišťování okolí, jako tomu mnohdy bývá v případě běžných kontejnerů,“ uvedla primátorka města
Martina Rosenbergová.
Za část peněz z dotace magistrát zakoupí také 150 zahradních kompostérů, které zapůjčí občanům.

Město vylepší dětské hřiště v Ječné ulici
Bod č. 100: Obnova dětského hřiště v Ječné ulici
Nový, vhodnější povrch, ale také nové herní prvky získá do konce října tohoto roku dětské hřiště v
ulici Ječná na libereckém sídlišti Králův Háj. K obnově hřiště přistoupilo město Liberec i na základě
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požadavků místních obyvatel, kteří poukazovali na již jeho dožívající stav. Samotné hřiště je tvořeno
dvěma částmi – herní plochou pro menší děti a sportovištěm pro děti vyšší věkové kategorie.
„Na plochu, určenou pro menší děti, budou instalovány dřevěné balanční herní prvky, například
pružinové houpadlo. Dožívající živičný povrch na sportovišti bude odstraněn a nahradí ho vhodnější
materiál - polypropylenové desky,“ upřesnila primátorka Martina Rosenbergová. „Současně bude
hřiště vybaveno novými lavičkami a dalším mobiliářem,“ doplnila.
Dále budou na sportovišti například upraveny cesty, instalovány nové odpadkové koše a vysázena
nová zeleň. Projekt počítá rovněž s umístěním koše na streetball a volejbalové tréninkové sítě. Část
hřiště bude oplocena. Náklady na obnovu hřiště činí 978.356,00,- Kč bez DPH (1,183.810,76,- Kč vč.
DPH).

Prohlídky libereckého podzemí budou spojeny s výstavou Zapomenuté dějiny města
Liberce
Bod č. 102: „Zapomenuté dějiny města Liberce“
Protože část expozice Zapomenuté dějiny města Liberce je věnována i libereckému podzemí, schválili
radní města, že se stávající expozice v suterénu radnice rozšíří také o prohlídku libereckého podzemí
pod Sokolovským náměstím. To je pro návštěvníky otevřeno ve vybraných dnech o víkendu.
V souvislosti s tímto záměrem se změní rovněž provozovatel výstavy. Nově se o ni bude starat ARCHA
13 o.p.s. Spojení prohlídek by mělo zvýšit atraktivitu expozice Zapomenuté dějiny města Liberce.
Současně radní odsouhlasili záměr využít městský pozemek v Růžodole I k realizaci Památníku –
Zajatecký tábor Liberec, který by měl připomínat utrpení zajatých vojáků během První světové války.
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