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Tisková zpráva 
V. zasedání Rady města Liberec 

 
 

 
Radní Statutárního města Liberec se na svém letošním pátém jednání konaném v úterý 16. března 2010 zabývali 
více než 50 body. Jako obvykle byly na programu zasedání otázky ze všech důležitých součástí správy města; 
konkrétně majetkoprávní operace, návrhy správních rad fondů na přidělení dotací nebo výroční zpráva městské 
policie. 
 

Oprava komunikací lokality Na Ladech 
Bod č. 6: „Na Ladech – oprava komunikací; Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby a výkon odborného 
technického dozoru investora a koordinátora stavby“ 
 
Lokalita Na Ladech je v letošním roce jednou z hlavních investičních akcí města. Podařilo se dosáhnout dohody 
s vlastníky inženýrských sítí, kteří v této lokalitě budou v roce 2010 řešit nevyhovující technický stav 
vodovodu, kanalizace, plynovodu a kabelů nízkého napětí. Město se pak ke sdružené investici přidá opravou 
povrchů a dalšími pracemi, které mají za cíl vylepšit nejen vzhled, ale také dopravní obslužnost ulic v 
celé lokalitě. 
Radní na svém pátém zasedání schválili výběr zhotovitele stavebních prací, kterým se podle doporučení 
hodnotící komise stala společnost STRABAG, a. s., s nabídkovou cenou 8,84 mil. Kč bez DPH. Součástí 
výběrového řízení byl také harmonogram splatnosti této ceny díly, a to tak, že město v letošním roce zaplatí 
částku 5,057 mil. Kč. Tyto prostředky budou vybrány formou příspěvků na obnovu povrchů od vlastníků 
inženýrských sítí. Zbylá část ceny díla bude uhrazena do konce března 2011 z rozpočtu města. 
Zároveň radní schválili výherce výběrového řízení na dodavatele odborného technického dozoru investora a 
koordinátora. Jím se stala společnost INVESTING CZ, spol. s r. o. s nabídkovou cenou 424 tis. Kč bez DPH. 
 
Aktualizace komunitního plánu 
Bod č. 21: „Vyhodnocení plnění schválených monitorovacích opatření za období roku 2009 a aktualizace 1. Komunitního plánu 
sociálních služeb regionu Liberec za období 2008 – 2013“ 
 
Na jaře roku 2008 byl radou a zastupitelstvem schválen 1. Komunitní plán sociálních služeb regionu Liberec. Na 
jeho tvorbě se podíleli zadavatelé, poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb. Smyslem komunitního plánu je 
optimalizace poskytovaných sociálních služeb s cílem dosáhnout jejich maximální dostupnost úměrnou potřebám 
komunity a zároveň zamezit duplicitním výdajům zadavatelů v této oblasti. 
Odbor sociálních a zdravotních služeb a řídící pracovní skupina pro komunitní plánování nyní předložili radě 
města monitoring plnění jednotlivých opatření komunitního plánu a zároveň návrh aktualizace tohoto 
dokumentu. Z podnětů jednotlivých pracovních skupin jsou do komunitního plánu nově navržena například tato 
opatření: 
 

- PRACOVNÍ SKUPINA PRO SENIORY: rozšíření možnosti pobytových služeb pro seniory 
s Alzheimerovou nemocí a ostatními formami demence, zajištění terénní i pobytové hospicové a 
paliativní péče 

- PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ: zajištění kapacit služeb pro osoby 
s mentálním postižením, což vychází ze záměru KÚLK transformace a humanizace ÚSP Mařenice a 
Jestřebí 

- PRACOVNÍ SKUPINA PRO CIZINCE, NÁRODNOSTNÍ MENŠINY a OSOBY OHROŽENÉ 
SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM: vznik nízkoprahového denního centra a vznik krizového centra. 
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- PRACOVNÍ SKUPINA PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ: podpora dobrovolnictví, mateřských center a 

podpora při návratu rodičů z mateřské dovolené na trh práce 
 
Navržená aktualizace 1. komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec na období 2009 – 2013 bude nyní 
na bodu jednání zastupitelstva.  
 
Fondy města podpoří předložené projekty 
Bod č. Bod č. 26: „Návrh správní rady Fondu zdraví SML na přidělení dotací z Fondu zdraví SML v rámci I. a II. výzvy roku 
2010“ a bod. č. 28: „ Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu SML v mimořádném kole 
roku 2010“ 
 
Fond zdraví letos disponuje částkou 508 507 Kč. Do termínu uzávěrky 24. 2. 2010 bylo v rámci I. i II. výzvy 
přijato celkem 71 projektů od 55 žadatelů a celková výše požadovaných prostředků činila téměř 3 miliony 
korun. V rámci I. výzvy bude rozděleno 135 000 Kč na podporu aktivit prováděných formou terénních služeb. 
Mezi uspokojenými žadateli jsou např. TyfloCentrum Liberec, Hospicová péče sv. Zdislavy nebo o.s. D.R.A.K.  
II. výzva byla zaměřena na podporu neziskových organizací, které vytvářejí programy pro znevýhodněné 
skupiny občanů, v této oblasti dojde k rozdělení 373 000 Kč. Peníze dostanou např. TJ KARDIO na nákup 
plavenek, Svaz neslyšících a nedoslýchavých na kompenzační pomůcky nebo ARCUS SOP Liberec na rekondiční 
pobyt onkologických pacientů. 
 
Rada města na svém 5. zasedání odsouhlasila návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací na 
podporu 8. ročníku Veletrhu dětské knihy (VDK). Správní rada fondu v průběhu jednání o dotacích 1. kola 2010 
avizovala možné vyhlášení mimořádného kola, pokud by se podařilo zrealizovat letošní 8. ročník Veletrhu dětské 
knihy. Sdružení pro VDK se přes všechny obtíže a ekonomickou situaci rozhodlo letošní ročník uspořádat, i když 
s mnoha úspornými opatřeními. Státní dotace veletrhu letos totiž nebyla přidělena, a tak hrozilo neuskutečnění 
veletrhu. Liberec však považuje konání veletrhu za jednu z prioritních akcí v průběhu roku, proto poskytl 
alespoň dotaci ve výši 500 tisíc korun, tedy v maximální výšce, kterou rozpočtové možnosti umožnily. Vedle této 
dotace ještě bylo vyhlášeno mimořádné kolo poskytnutí dotací z kulturního fondu. 
Do termínu uzávěrky mimořádného kola dotací v roce 2010 na doprovodné akce veletrhu byly podány 4 žádosti 
a jedna žádost byla přeřazena z 1. kola. Rada města souhlasila s rozdělením dotace v celkové výši 110 500 Kč, 
která bude použita např. na lektorské honoráře, pronájem technického vybavení nebo nákup výtvarného 
materiálu, vše v rámci doprovodných akcí veletrhu.  
 
Všechny návrhy na rozdělení dotací z fondů města projednají zastupitelé na svém nejbližším zasedání. 
 
Fondy pro financování rozvoje uvolní prostředky městským příspěvkovým organizacím 
Bod č. 27: „ Návrh na čerpání z fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření 
zřízených SML“, Bod č. 32: „ Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací“, Bod č. 
33: Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 
 
Radní projednali také návrh na čerpání prostředků z Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací 
sociálního a zdravotního zaměření zřízených SML. Částka ve výši 1 113 792 Kč bude použita na opravu 
havarijního stavu balkónu a fasády včetně technického zázemí budovy Holečkova 8 v Liberci 7, která je ve 
vlastnictví p. o. Dětské centrum Sluníčko Liberec. 
 
Projednán byl i návrh na rozdělení prostředků z Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových 
organizací v celkové výši 12 057 000 Kč. Uvedená částka bude rozdělena na 2 části, z nichž jedna poputuje do 
ZOO (cca 6,8 mil.) na zasíťování expozice rysů a na zastřešení posezení u restaurace Gibon. O druhou polovinu 
se podělí DFXŠ (cca 3,6 mil.) např. na rekonstrukci topení, opravu střechy, rekonstrukci vstupních prostor 
Malého divadla aj.) a Naivní divadlo, které z přidělených peněz (cca 1,5 mil) zaplatí II. etapu rekonstrukce 
topného systému.  
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Celková částka Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací pro rok 2010 činí 32 376 776 
Kč. Rozděleno bude podle aktuálně projednaného návrhu celkem 20 431 000 Kč. Peníze budou použity na nutné 
nebo plánované úpravy a opravy v libereckých základních a mateřských školách (např.: ZŠ Lesní - výměna 
vzduchotechniky, ZŠ Kaplického – výměna oken, ZŠ Husova – výměna stoupaček, MŠ Kytička – rekonstrukce 
vzduchotechniky) 
 
I návrhy na čerpání z jednotlivých fondů rozvoje musejí projednat zastupitelé. Stane se tak na jejich 
březnovém jednání příští týden. 
 
Zakonzervování počtu výherních hracích přístrojů na území města 
Bod č. 38: Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, o stanovení míst, na kterých lze provozovat výherní hrací 
přístroje“ 
 
Od devadesátých let je celorepublikově zaznamenáván zájem obyvatel o sázkové a jiné podobné hry, přičemž 
se mění struktura typů těchto her ve prospěch her sázkových. Ani Liberec není v tomto ohledu výjimkou, a tak 
odbor právní a veřejných zakázek připravil návrh obecně závazné vyhlášky, jejímž cílem je vytvoření nástroje 
k dalšímu nerozšiřování počtu míst, na kterých jsou výherní hrací přístroje provozovány.  
Příloha návrhu vyhlášky totiž obsahuje seznam míst, kde jsou k dnešnímu dni provozovány VHP na základě 
platného povolení. Tento seznam tvoří pevně definovaný soubor nemovitostí, ve kterých lze tyto přístroje 
provozovat. V ostatních případech bude při žádosti o povolení k provozování VHP vydáno záporné stanovisko 
města a povolení tak zájemci nebude vydáno.  
Vyhláška tedy řeší jakési zakonzervování současného stavu na území Liberce, přičemž do budoucna bude možné 
tímto nástrojem částečně také regulovat počet heren. Jestliže totiž dnes povolená herna zanikne, bude její 
sídlo vyškrtnuto také z vyhlášky města a tím pádem v uvolněných prostorách nová herna nebude moci vzniknout. 
 
Ministerstvo vnitra prověřilo městské vyhlášky 
Bod č. 44: „Metodická doporučení Ministerstva vnitra ČR k normám v ČR“ 
 
V rámci své dozorové působnosti MV ČR reagovalo na tři normy přijaté Zastupitelstvem města Liberec. Jde o:  

a) Obecně závaznou vyhlášku SML č. 3/2009 o veřejném pořádku 
b) Obecně závaznou vyhlášku SML č. 4/2009, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na 

veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů 
c) Jednací řád Zastupitelstva města Liberec 

 
V těchto uvedených normách dozorový orgán sledoval legislativní problémy, na základě kterých poskytl městu 
zatím jen metodickou pomoc.  V případě Obecně závazné vyhlášky č. 3/2009 týkající se veřejného pořádku jde 
zejména o pasáž, která zakazuje tzv. pouliční či pochůzkový prodej na veřejných prostranstvích v městské 
památkové zóně. Dozorový orgán má za to, že zákaz této činnosti nemá být předmětem obecně závazné 
vyhlášky, ale má být řešen v tržním řádu. Tento řád však Liberec nemá. Statutární město Liberec tržní řád ani 
vydávat nehodlá, protože není oblast, která by jím mohla být upravena, a proto ponechává metodickou 
připomínku ministerstva bez reakce a ponechává regulaci pouličního či pochůzkového prodeje na veřejných 
prostranstvích v městské památkové zóně součástí vyhlášky o veřejném pořádku. Pokud bude ministerstvo 
trvat na své výhradě, může pozastavit účinnost této části vyhlášky a o jejím osudu rozhodne Ústavní soud. 
V případě Obecně závazné vyhlášky č. 4/2009 shledal dozorový orgán pouze technické nepřesnosti. 
O Jednacím řádu Zastupitelstva města Liberec dozorový orgán konstatoval nezákonnost některých bodů. 
Jedná se o opomenutí vymezení práv občana, který je cizím státním příslušníkem a je v obci trvale hlášen. Tato 
záležitost je reliktem staré právní úpravy. Další nezákonnost byla shledána u úpravy hlasování v tzv. 
procedurálních otázkách (např. možnost vystoupení hosta na jednání).  Posledním „nedostatkem“ bylo nahlížení 
do zápisů z jednání zastupitelstva, kdy právě byly opomíjeny osoby, které nejsou občany ČR. 
Všechny uvedené nedostatky jsou pozůstatkem minulých právních úprav a nezpůsobují v praxi žádné problémy, 
přičemž dozorový orgán jen doporučil novelizovat Jednací řád. Rada města vzala tato doporučení na vědomí.  
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Městská policie rekapitulovala minulý rok 
Bod č. 48: „Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2009“ 
 
MP Liberec měla k  31. 12. 2009 celkem 92 zaměstnanců, z nichž je 84 strážníků a 8 pracovníků technického a 
ostatního personálu. Loni obnovovalo 32 strážníků osvědčení a všichni uspěli. Ve spolupráci se Záchrannou 
službou LK byli pracovníci MP proškoleni v základech první pomoci a 17 strážníků pravidelně vykonává na ZSLK 
denní stáže. 
V roce 2009 strážníci předvedli na Policii ČR 315 osob (v roce 2008 to bylo 88 osob), pro podezření 
z trestného činu zadrželi 90 osob (v roce 2008 135 osob), vypátrali 22 osob hledaných Policií ČR (v roce 2008 
23 osob), zkontrolovali 133 psů (v roce 2008 78) a odchytili 175 psů (v roce 2008 jich bylo 153).  
Mimo jiné také kontrolovali celkem 122 vozidel, kdy se ve spolupráci s magistrátem soustředili na označená 
vozidla, která převážejí invalidní osoby. Při kontrolách bylo zjištěno, že v 8 případech jde o podezření na 
zneužití označení O1, ve 23 případech bylo označení oprávněné a u 63 případů bylo zaregistrováno podezření na 
zneužití O1 – prověřováno technickými prostředky. 
Další zajímavosti v tabulce: 
 
 Rok 2008 Rok 2009 

Nasazeno botiček 11 468 6 530 
Nařízeno odtahů 574 426 
Zjištěné přestupky v ul. Fügnerova 502 1 027 
Celkový počet řešených přestupků 23 760 17 816 
- z toho proti silničnímu provozu 18 119 12 432 
- z toho proti majetku 2 194 2 049 
- z toho proti veřejnému pořádku 2 334 2 001 
Celková suma uložených pokut 5 462 460 3 953 650 
 
Vedle represivní činnosti byl rok 2009 pro strážníky rokem změn. Nejvýznamnějším realizovaným projektem 
bylo zavedení pozice okrskářů, který byl spuštěn na začátku května 2009. Došlo k přemístění operačního 
střediska a rozšíření městského kamerového systému. Realizovány byly také další menší projekty jako spuštění 
nových webových stránek, zřízení kontaktního místa, zjednodušení struktury uvnitř MP nebo práce v oblasti 
prevence kriminality. 
I tento materiál bude předložen zastupitelům na jejich nejbližším zasedání. 
 
Nová služebna strážníků 
Bod jednání č. 48a: „Záměr zřízení nové služebny MP – Pavlovice, Ruprechtice“ 
 
Rada města schválila záměr zřízení nové služebny Městské policie Liberec v lokalitě Pavlovice-Ruprechtice. 
Vedení MP již v minulosti (před změnou organizační struktury MP) zvažovalo vybudování nové služebny v dané 
lokalitě, tehdy však šlo o náklady kolem 11 milionů korun. V současnosti lze okrsek zřídit prakticky ihned a 
s minimálními náklady. MP vychází z konceptu služebny, kde mají strážníci k dispozici dvě místnosti, z nichž 
jedna je určena pro veřejnost a druhá slouží pro zázemí strážníků. MP zřízením služebny v dané lokalitě 
nabídne lepší servis a i tato část města bude mít svého okrskáře.  
Nová služebna bude sídlit v objektu Ploché dráhy, s . r. o., v ulici Letná. 
 
 
V Liberci 16. března 2010 
 
 
 

Martin Korych 
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec 


