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Liberec 18. února 2015 

 

Tisková zpráva 
po 4. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Přes 30 bodů měla na svém programu 4. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila 

v úterý 17. února 2015. 

 

Radní odsouhlasili zvýšení nákladů na výkon služby libereckých strážníků ve Frýdlantu 

Bod č. 1a: Odsouhlasení Dodatku č. 2 Veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a 

Městem Frýdlant o výkonu úkolů při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku 

Se zabezpečováním veřejného pořádku ve Frýdlantu začali liberečtí strážníci v dubnu roku 2012. Stalo 

se tak na základě veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie mezi Městem Frýdlant a 

statutárním městem Liberec, která byla pro úspěšnost v roce 2013 prodloužena s platností na tři roky 

a s tím, že náklady za tuto službu budou stanoveny každý rok formou dodatku ke smlouvě.  

V loňském roce byly měsíční náklady stanoveny ve výši 234.707,- Kč. Na základě předběžné dohody s 

vedením města Frýdlant navrhlo vedení města Liberce pro letošní rok měsíční náklady v celkové výši 

244.707,- Kč, což je roční navýšení služby o 120.000,- Kč. „Naši strážníci slouží ve Frýdlantu v 

dvoučlenné hlídce 24 hodin denně, 365 dní v roce. Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek, 

odhalují přestupky nebo poskytují údaje za účelem zpracování statistických údajů. Specializují se na 

ochranu a bezpečnost osob i majetku a dbají na dodržování právních předpisů,“ přiblížil primátor 

Tibor Batthyány. Navýšení příspěvku, který hradí město Frýdlant, liberečtí radní odsouhlasili. 

 

Také tento rok přispěje město škole DOCTRINA a Křesťanské základní a mateřské škole J. 

A. Komenského na obědy jejich žáků  

Bod č. 16: Dotace na rok 2015 na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol 

jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec 

Dotaci na rok 2015 ve výši 12,50 Kč na provozní náklady, spojené se stravováním na jednoho žáka, 

schválili pro dvě neměstské školy liberečtí radní. Mateřská a základní škola DOCTRINA a Křesťanská 

základní škola a mateřská škola J. A. Komenského dostanou dohromady tento rok jako příspěvek na 

obědy žáků z rozpočtu města Liberce částku 936.000,- Kč. Stávající smlouvy na poskytnutí dotace byly 

po schválení zastupitelstvem uzavřeny v roce 2011 na dobu čtyř let. Průměrná částka za úhradu 

provozních nákladů spojených se stravováním žáků ve školách zřizovaných statutárním městem 

Liberec, jejichž stravování je zajištěno jiným dodavatelem, činí 16,89 Kč. Tato částka nesmí být v 
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souladu s dotačním programem překročena. Dotaci 12,50 Kč na jednoho žáka získaly obě školy od 

města Liberec také vloni. Přidělení dotace budou ještě schvalovat zastupitelé. 

„Rada města rozhodovala ze tří variant – poskytnutí dotace, neposkytnutí dotace a podpora jen pro  

6. – 9. třídu Doctriny, protože tito žáci kdysi nastoupili do ZŠ Na Perštýně, již zřizovalo město. Ještě v 

letošním roce připravíme aktualizaci dotačního titulu do dalších let. Nejprve ale chceme porovnat 

reálné náklady na stravování v jídelnách našich škol a těch dodavatelských, abychom měli jistotu, že 

tok peněz do soukromých škol je skutečně hospodárný a účelný. Na druhou stranu jsme připraveni 

jednat o střednědobém výhledu dotací, aby zastupitelé nemuseli jejich výši schvalovat každý rok,“ 

uvedl náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr. 

 

Pozemky na Perštýně se vrátí městu 

Bod č. 23: Oddechová zóna Na Perštýně - vypovězení uzavřených smluvních vztahů 

Písemné vypovězení Smlouvy o nájmu a spolupráci při realizaci a provozování oddechové zóny Na 

Perštýně, které vzala rada města na vědomí, udělalo definitivní tečku za zamýšleným projektem 

společnosti IBERUS s. r. o. a GEPO o. p. s., po jehož realizaci měly pozemky na Perštýně přejít do 

vlastnictví společnosti IBERUS. Pronajaté pozemky se tímto aktem opět vracejí Liberci.  

Už na počátku roku 2010 schválili liberečtí zastupitelé smlouvu o nájmu pozemků na Perštýně, kde 

měla společnost IBERUS vybudovat park, čili klidovou a rekreační zónu Perštýn. Podle této smlouvy se 

měly po dokončení projektu pozemky stát vlastnictvím soukromé společnosti. Posléze byl projekt 

zařazen do IPRM – Atraktivní a kvalitní život v Liberci, avšak práce nebyly vůbec zahájeny. Hlavním 

důvodem byla absence finančního krytí projektu v důsledku rozhodnutí Regionální rady regionu 

soudržnosti Severovýchod o vyřazení tohoto projektu z administrace ROP SV (žadatel nedoložil 

povinné přílohy před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace). 

Firma IBERUS, jejímž jednatelem byl za korupci odsouzený a nadále stíhaný v souvislosti s čerpáním 

evropských dotací na rekonstrukci kostela sv. Máří Magdalény Jiří Zeronik, se mezitím ocitla 

v likvidaci. Zástupci firmy od projektu parku ustoupili. Plocha tak zůstane i nadále veřejnou zelení, 

město ji prodávat nechce. 

„Jsem rád, že tyto pozemky v minulosti město neprodalo, ale pouze je pronajalo. Před lety jsem při 

uzavírání smlouvy upozorňoval právě na možnost, že společnost nemusí projekt zrealizovat. Proto 

byla smlouva upravena městem tak, aby při případném nesplnění podmínek nebyly tyto pozemky na 

IBERUS převedeny, ale vrátily se Liberci,“ řekl Jan Korytář, náměstek primátora pro ekonomiku, 

strategický rozvoj a dotace. 

Náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková k tomu 

doplnila, že vedení města připravujeme celkovou koncepci rozvoje parků a veřejné zeleně. V ní bude 

počítáno také s rekultivací pozemků na Perštýně. 
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Sídliště Rochlice se dočká další revitalizace  

Bod č. 25a: Schválení realizace projektu "Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita U Potůčku, 

cyklostezka Vratislavická" 

O krok blíže k realizaci posunulo vedení města projekt revitalizace dalších veřejných prostranství 

v Rochlici. V první etapě má v letošním roce přijít na řadu část lokality Žitná (U Potůčku) a vybudování 

cyklostezky ve Vratislavické ulici. „Projekt bude realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města 

Liberec – Regenerace sídliště Rochlice, který bude spolufinancovaný z Integrovaného operačního 

programu. Předpokládané výdaje jsou ve výši 23,136 524 Kč, přičemž dotace uhradí až 85 procent 

výdajů,“ uvedl náměstek pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela. 

 

Radnice upravila pravidla pro přidělování dotací z Ekofondu 

Bod č. 30a: Návrh na úpravu Pravidel přidělování dotací z Ekofondu SML 

Zpozornět by měli lidé, kteří chtějí v letošním roce žádat o peníze z Ekofondu statutárního města 

Liberec. Radní schválili úpravu pravidel pro přidělování dotací. Projekty budou nově posuzovány 

podle kritérií na základě bodového hodnocení. Změny se týkají také výčtu výdajů, které nelze hradit 

z poskytnuté dotace. Některé položky byly vyjmuty. Nová pravidla jsou tak v tomto bodu mírnější. 

Z poskytnuté dotace bude možné hradit mzdové a ostatní osobní výdaje, dále náklady (výdaje) na 

služební cesty a nově také občerstvení, které může být poskytnuto v rámci projektu dobrovolníkům. 

Podle nových pravidel nebude povinná 20% spoluúčast platit pro projekty, které jsou realizovány na 

pozemcích města a zhodnocují nebo zlepšují stav jeho majetku. 

 

Město připravuje nový Fond rozvoje 

Bod č. 30b: Záměr zřízení Fondu rozvoje statutárního města Liberce 

Většinu investičních peněz města by měl spravovat připravovaný nový Fond rozvoje SML. Návrh na 

jeho zřízení předloží zastupitelům na únorovém zasedání k připomínkám Jan Korytář, náměstek 

primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace. Pod novým fondem budou jak tři současné 

fondy, tak současně i 8 nových. Fond rozvoje by měl každoročně rozdělovat zhruba 100 – 200 mil. Kč. 

„Navrhujeme, aby ve správní radě tohoto fondu měly své zástupce všechny politické strany 

zastoupené v zastupitelstvu. Jedná se o jednu z klíčových věcí, kde je potřeba dát prostor i opozici,“ 

uvedl náměstek Jan Korytář. „Naším cílem je vnést do investiční politiky města lepší koordinaci a 

zajistit zapojením všech stran výběr skutečných priorit,“ dodal.  

Záměr zřídit tento fond navazuje na novou strukturu rozpočtu. Pokud s ním budou zastupitelé 

souhlasit, konečný návrh by měl být na zastupitelstvu schválen na konci března.  
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Vedení města navrhuje snížení odměn pro představenstvo teplárny  

Bod č. 30c: Delegace zástupce obce na valnou hromadu Teplárny Liberec a.s. 

Vedení města a koalice složená Změnou pro Liberec a ANO 2011 usilují o snížení odměn členům 

představenstva společnosti Teplárna Liberec. Zvolení zástupci města v představenstvu za práci v 

liberecké teplárně zatím nepobírají žádnou měsíční odměnu. O těch bude rozhodovat nejbližší valná 

hromada koncem února. Vedení města již navrhlo na tuto valnou hromadu svého delegáta, který 

bude navrhovat snížení odměn ze současných 35 tisíc na 15 tisíc korun.  

Do představenstva společnosti Teplárna Liberec, ve které má město menšinový podíl, usedli v lednu 

letošního roku městští zastupitelé Ondřej Petrovský a Filip Galnor. „Představenstvo teplárny v novém 

složení pokračuje v intenzivní práci na ověřování možností dalšího vývoje centrálního zásobování 

teplem,“ řekl Filip Galnor. 

 

Město schválilo první výzvy k předkládání žádostí o dotace z účelových fondů 

Bod č. 22a, 30e: Schválení první výzvy - dotace pro partnerskou spolupráci 

Také v letošním roce bude statutární město Liberec přidělovat dotace ze svých účelových fondů - 

fondu prevence, fondu zdraví, fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání, kulturního fondu, sportovního 

fondu a fondu pro partnerskou spolupráci. Radní schválili vyhlášení 1. výzev k předkládání žádostí pro 

poskytnutí dotací z těchto fondů. Veškeré tiskopisy a podmínky jsou k dispozici na webových 

stránkách města www.liberec.cz/dotace. Žadatelé budou moci posílat vyplněné žádosti od 23. března 

do 3. dubna.  

 

Opozice bude mít ve správních radách fondů většinu 

Bod č. 30f: Návrh na obsazení správních rad fondů města 

Rada města navrhuje, aby opozice obsadila většinu míst ve správních radách fondů města, které 

rozdělují finanční příspěvky na podporu desítek nejrůznějších aktivit. Jedná se o Ekofond SML, Fond 

prevence SML, Fond pro partnerskou spolupráci, Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání SML, Fond 

zdraví SML, Kulturní fond SML a Sportovní fond SML. 

„Správní rady budou mít 9 členů. Koalici budou v každém správním fondu zastupovat vždy 4 lidé a 

zbývajících 5 členů bude moci dodat opozice. Na každou opoziční stranu tak vychází jeden zástupce. 

Věříme, že opoziční strany navrhnou do správních rad fondů skutečné odborníky se znalostí dané 

problematiky,“ řekl náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář. 

„Opoziční strany kritizovaly, že nemají dostatečný počet míst v komisích města. Šlo však pouze o 

nedorozumění. Město dnes vyhlásilo záměr otevřít komise i veřejnosti. Své kandidáty může do komisí 

navrhovat i opozice,“ doplnil. 

Předsedu, místopředsedu a ostatní členy správní rady jmenuje Zastupitelstvo města Liberce. 

 

http://www.liberec.cz/dotace

