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Tisková zpráva 
X. zasedání Rady města Liberec 

 
 

 
Radní Statutárního města Liberec se na svém letošním desátém jednání konaném v úterý 1. června zabývali více 
než 40 body. Jako obvykle byly na programu zasedání otázky ze všech důležitých součástí správy města; 
konkrétně majetkoprávní operace, návrh správní rady fondu na rozdělení dotací nebo jmenování ředitelů 
městských školských institucí. 
 
 

O zastávky MHD se bude starat dopravní podnik 
Bod č. 8: „Autobusové zastávky – smlouva o spolupráci při zajištění údržby“ 
 

Zatímco o vybavení a technický stav tramvajových zastávek se v Liberci již několik let stará Dopravní podnik 
města Liberce, a. s. (dále jen DPML), autobusové zastávky spravuje odbor technické správy veřejného majetku 
libereckého magistrátu. Tento princip se však jeví jako málo efektivní, a proto odbor doporučil radě města 
uzavřít s DPML smlouvu o spolupráci, podle které by kontrola a běžná údržba všech zastávek přešla do 
kompetence DPML.  
Ročně vynaloží Statutární město Liberec na běžnou údržbu autobusových zastávek (průběžný dohled, servis, 
čištění a mytí přístřešků či odstraňování poruch a závad vzniklých při běžném používání) cca 500 tisíc korun. 
Stejnou částku podle smlouvy, jejíž znění radní schválili, poskytne město DPML, který tyto činnosti převezme 
a o autobusové zastávky bude pečovat. Monitoring jejich stavu i opravy budou provádět přímo zaměstnanci 
DPML, kteří již nyní minimálně 1x týdně kontrolují všechny staniční sloupky a kteří mají také odborné znalosti 
a zkušenosti s touto problematikou. DPML navíc provozuje dispečerskou linku, kam jsou hlášeny veškeré závady 
jak ze strany řidičů MHD, tak i cestujícími. Reakční doba od zjištění závady po její opravu se tak zkrátí a celý 
proces se stane operativnější.  
 
Podpora činnosti amatérských sportovních subjektů 
Bod č. 16: „Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací na pravidelnou sportovní činnost v roce 2010“ 
 

Správní rada sportovního fondu navrhla radním rozdělit letošní největší objem finančních prostředků mezi 
žadatele, kteří uplatnili svou žádost o dotaci. Jedná se o podporu pravidelné sportovní činnosti, kde jsou 
jednotlivé organizace podporovány na základě velikosti členské základny a zohledňovány jsou i druhy činností, 
které daná organizace provozuje. Sportovní organizace získá bodové ohodnocení za každou osobu ve své 
členské základně (junák a turistika = 1 bod, masová tělovýchova, pravidelní soutěžící, tělesně postižení a mládež 
= 5 bodů), přičemž 1 získaný bod v tomto kole představuje 61,- Kč dotaci.  
Aby bylo přerozdělení dotací co nejvíce objektivní, byly o kontrolu členské základy požádány nadřízené 
tělovýchovné celky, které údaje v žádostech uchazečů o dotace opravily podle skutečně evidovaných dat. Mezi 
celky podpořené nejvyšším návrhem na dotaci je například A styl centrum – 107 tisíc; Floorball club Liberec – 
179,5 tisíce; TJ Desko Liberec – 158,3 tisíce; TJ Slavia Liberec 1 – 114 tisíc nebo TJ Lokomotiva Liberec 
I s návrhem na přidělení 213 tisíc Kč. Okresní radě školních sportovních klubů ČR, která zaštiťuje malé 
sportovní kluby, správní rada fondu navrhla přidělit dotaci ve výši 100 tis. Kč, a to mimo bodové hodnocení.  
Radní s návrhem správní rady na rozdělení celkem 2,46 mil. Kč mezi 54 uchazečů souhlasili. Ztotožnili se také 
se stanoviskem správní rady, která konstatovala obsahové nedostatky v žádostech 13 žadatelů, a tudíž jim 
nenavrhla přidělení dotace. Svým souhlasem s návrhem radní posunuli tento materiál bez úprav na program 
jednání zastupitelstva města. 
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Dvě nové ředitelky městských vzdělávacích institucí 
Bod č. 22: „Jmenování ředitelky MŠ Pramínek“ a bod jednání č. 23: „Jmenování ředitele ZŠ 5. května“ 
 

Od 1. září bude vést MŠ Pramínek v ulici Březinova Bc. Jana Palasová. Její jmenování doporučila radě města 
konkurzní komise složená ze zástupců města, krajského úřadu, pedagogických pracovníků školy, odborníků 
veřejné správy a České školní inspekce. Bc. Jana Palasová se v hodnocení komise umístila na prvním místě, 
přičemž do konkurzního řízení bylo přihlášeno pět uchazeček. Jedna z nich však byla vyloučena pro nesplnění 
požadovaného vzdělání podle platné legislativy. 
Také základní škola 5. května bude mít novou ředitelku. Rada města jmenovala s platností od 1. srpna 2010 do 
čela této liberecké základní školy Mgr. Ivetu Rejnartovou. Mgr. Rejnartová byla radě města doporučena 
konkurzní komisí jako nejvhodnější ze sedmi přihlášených uchazečů.  
 
 
Kino Varšava se prodávat nebude 
Bod č. 26a: „Zrušení výběrového řízení na prodej objektu bývalého kina Varšava“ 
 
V říjnu loňského roku byl schválen záměr privatizace bývalého kina Varšava. Forma prodeje byla výběrové řízení 
s předložením projektu budoucího využití objektu, přičemž kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem ve 
výši 6 mil. Kč. Jeden z uchazečů nabídl vyšší kupní cenu, a tak radní v lednu letošního roku rozhodli o zrušení 
výběrového řízení a vypsání nového dvoukolového výběrového řízení. Do toho se však přihlásil jediný uchazeč, 
který se sestává ze tří subjektů (Zlatko Ganibegovič, Divozemí, o. s. a S(C)HODY, o. s.). 
Projekt projednala komise pro investice a výběr investorů, která konstatovala značnou rizikovost splnění 
předloženého záměru, a to zejména v oblasti jeho financování, které je spojováno hlavně s úspěchem při 
získávání dotačních zdrojů z EU, které však ještě nebyly ani vypsány, čímž se pak i v přihlášce uvedený časový 
harmonogram jeví spíše jen jako přání uchazeče. Přesně stanovené požadavky na doplnění přihlášky byly 
doručeny všem subjektům sloučeným do osoby uchazeče a odbor školství, kultury a sportu následně doplnění 
potřebných údajů obdržel. Komise pro investice a výběr investorů však i nadále shledává přihlášku jako 
nedostačující a radě města proto navrhla zrušení výběrového řízení na prodej objektu bývalého kina Varšava.  
Radní s tímto doporučením souhlasili a výběrové řízení zrušili. Nyní bude prvořadým úkolem zajistit objekt 
proti chátrání a zabezpečit provoz v dosud fungujících prostorách. Město bude dále také hledat možnost 
budoucího využití pro budovu bývalého kina 
 
 
 
 
V Liberci 2. června 2010 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Korych 
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec 


