
 Liberec 30. srpna 2017 

 

Tisková zpráva 
po 14. schůzi Rady města Liberec  

 

Přes 120 bodů měla na svém programu 14. schůze Rady města Liberec v roce 2017, která se 

konala v úterý 29. srpna.  

 

Děti z rekonstruované Berušky může ráno vozit autobus  
Bod č.: 37: Záměr zajištění přepravy dětí po dobu rekonstrukce MŠ Beruška, Liberec, Na Pískovně 
761/3 
 
V souvislosti s celkovou rekonstrukcí Mateřské školy „Beruška“ v Liberci u hokejky řeší vedení města 
organizační zajištění náhradního provozu.  

 
Rekonstrukce Berušky začne letos v říjnu a doba trvání by neměla přesáhnout 180 dní, tedy duben 
2018. Po dobu rekonstrukce mateřinky budou děti umístěny v náhradních objektech. Těmi jsou budova 
bývalé mateřské školy ve Věkově ulici, dále nedaleká základní škola na náměstí Míru a mateřská škola 
Motýlek na Broumovské. Rodičům dětí umístěných ve vzdálené MŠ Motýlek bude nabídnuta zdarma 
ranní doprava autobusem dopravního podniku. Finanční prostředky na její zajištění poskytne, v případě 
dostatečného zájmu, statutární město Liberec. Výše nákladů na měsíc provozu představuje částku 9 
520 Kč bez DPH. 

 
„Stejně jako v případě automatického poskytnutí náhradních mateřských škol jsme připraveni rodičům 
nabídnout i náhradní ranní svoz. Jde o bezplatnou dopravu mikrobusem pro děti z jedné třídy, která 
bude docházet do mateřské školy na druhém konci města, což by rodičům mohlo komplikovat třeba 
včasný nástup do zaměstnání. Zatím jde o jednostrannou nabídku, záleží na tom, jestli o ni rodiče 
nakonec projeví zájem,“ uvádí náměstek pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr. 
 

Město přispěje na provoz Domova sv. Vavřince 
Bod č. 45: Poskytnutí dotace neziskové organizaci Oblastní charita Liberec na sociální službu, domov 

pro seniory ve výši 200 000 Kč na rok 2017 

Město Liberec vyhoví žádosti Oblastní charity Liberec a poskytne organizaci dotaci ve výši 200 tisíc 

korun na letošní provozní náklady Domova pokojného staří - Domova sv. Vavřince, který provozuje v 

Chrastavě. Radnice tak podpoří klienty domova, kteří jsou libereckými občany. 

Posláním Domova pokojného stáří - Domova sv. Vavřince je umožnit seniorům a osobám se zdravotním 

omezením v seniorském věku prožití důstojného stáří v zařízení rodinného typu. Domov pokojného 

stáří - Domov sv. Vavřince poskytuje seniorům ubytování, celodenní stravování, sociálně terapeutickou 

a aktivizační činnost, odbornou zdravotní a sociální pomoc. Kapacita zařízení je 11 pokojů s 20 lůžky. 

Domov pro seniory je registrovanou sociální službou, která splňuje standardy kvality sociálních služeb. 

Klienty domova jsou senioři z Chrastavy, okolních měst a obcí a část klientů domova je z Liberce. 



„Domov sv. Vavřince nemůže žádat o dotaci z prostředků komunitního plánu, protože nesplňuje 

podmínku poskytování služby na území města. Vzhledem k tomu, že zařízení pečuje i o občany Liberce 

a odvádí dlouhodobě kvalitní služby, poskytujeme mu pravidelně individuální dotaci, a to už třetí rok po 

sobě,“ uvedl náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr. 

 

Liberec chce zlepšit stav městských lesů 
Bod č. 48: Revitalizace vybraných porostů městských lesů 

 

Úterní rada schválila projektový záměr na revitalizaci vybraných lokalit lesů ve správě příspěvkové 

organizace Městské lesy Liberec. V rámci projektu bude provedena rekonstrukce smrkových 

monokultur na les, s přírodě bližší dřevinnou skladbou.  

Do městských lesů tak budou vysazeny desítky tisíc nových sazenic buku, javoru, jedle, ale i dalších 

dřevin. Cílem revitalizace vybraných porostů městských lesů je zlepšit jejich ekologickou stabilitu. 

V několika minulých letech muselo město bojovat s přemnoženým kůrovcem, kterému pomohly v 

rozmnožování teplejší roky.   

Revitalizace lesních porostů spočívá v prořezávkách a probírkách smrkových porostů, dosadbě a 

podsadbě sazenicemi listnáčů a jedle a také v budování oplocenek, které výsadby ochrání před okusem 

od zvěře. Pravděpodobnost získání je dotace je vysoká, vzhledem k tomu, že Státní fond životního 

prostředí u tohoto typu projektů zatím eviduje nižší počet žádostí. Dotaci je možné získat až do výše 

75% celkových nákladů projektu. 

„Tato dotace nám pomůže nejen zlepšit stav městských lesů tak, aby byly pestřejší a odolnější, ale do 

budoucna by také měla omezit náklady na pěstování a ochranu lesa. Přírodě blízký les s citlivě 

prováděnou těžbou se obnovuje sám, a pokud je smíšený z více druhů dřevin, snižuje se i riziko napadení 

kůrovcem. Je to ale soustavná práce na desítky let.“ řekl statutární náměstek Jan Korytář. 

V první etapě proběhne revitalizace městských lesů v lokalitě pod Ještědem, s rozpočtem zhruba 2,5 

mil. Kč, v dalších letech pak v lokalitách Vesec, Vratislavice nad Nisou, Lidové sady a případně také 

Radčice.  

 

Přehradu a její okolí čekají změny k lepšímu 
Bod č. 51: Projekt Revitalizace liberecké přehrady 

O čem se dlouhá léta v Liberci mluví, se konečně dostalo v ucelené podobě na papír. Město Liberec má 

komplexní záměr na zvelebení liberecké přehrady a jejího okolí. Radní schválili plán revitalizace 

zanedbaného území kolem vodní nádrže Harcov tak, aby zde v budoucnu vznikl ucelený areál pro 

každodenní relaxaci obyvatel i návštěvníků Liberce. Měl by se tak odstranit jeden z dlouhodobě 

neřešených problémů Liberce. 

Realizace projektu je plánovaná do roku 2019. Celkové předpokládané náklady činí cca 58 mil. Kč. 

Financování bude zajištěno z rozpočtu města, dotačních zdrojů (OPŽP a SFŽP), počítá se se spoluúčastí 

SVS a.s. a dalších zdrojů. Město chce na projektu spolupracovat zejména s Povodím Labe, které je 

správcem samotné přehrady. 

„První změny začaly již loni, objevily se schody na pláži při vstupu do vody, sportovní workoutové hřiště 

a dětské hřiště s pevnými herními prvky. Aktuálně probíhá oprava cesty pro pěší okolo přehrady, ověřili 



jsme si, že zavřené Zvolenské ulice nevyvolalo žádný dopravní kolaps a připravujeme veřejné projednání 

celého záměru, aby se k němu mohli vyjádřit hlavně Liberečané,“ řekl náměstek primátora Jan Korytář. 

Kromě vybavení celého areálu jde i čistotou vody v přehradě. Dojde k rozšíření splaškové kanalizace, 

město podpoří výstavbu domácích čistíren odpadních vod a spolu s SVS chce také vyřešit problém 

s kanalizační stokou Zvolenská, která již kapacitně nestačí. 

Z dalších opatření město plánuje upravit pláž, schody ze Zvolenské ulice, dále vybudovat další schůdky 

do vody a malá mola na obou stranách přehrady, výměnou nevhodných laviček a odpadkových košů 

v přilehlém lesoparku a s revitalizací parků v ulicích Blahoslavova a Pekárkova a U Kláštera. Samotné 

uzavření Zvolenské bude ještě předmětem dalších jednání. 

 

Město začne řešit problém s odpadními vodami.  Nejen u přehrady. 
Bod č. 51/5: Schválení projektového záměru "Komplexní zlepšení nakládání s odpadními vodami na 

území města Liberce 

Bod č. 51/6: Schválení projektového záměru "Výstavba domovních ČOV v povodí Harcovského potoka 

Čistší voda v Nise a v liberecké přehradě, navýšení kapacity kanalizační sítě a omezení rizika lokálních 

povodní. To vše má přinést dlouhodobý projektový záměr, jehož přípravě dali zelenou liberečtí radní. 

Řešit má komplexně nakládání s odpadními vodami na území celého města. Kapacita současné 

kanalizační sítě je maximálně využita a v mnoha okrajových částech Liberce kanalizace chybí úplně. 

Město bude na projektu spolupracovat se společnostmi SVS, SČVaK a dalšími subjekty. 

Cílem projektu je zlepšit čistotu vod v řece Nise, v dalších drobných tocích v Liberci a zejména 

v liberecké přehradě.  „Řešením je zvyšování kapacity stávající kanalizace, budování nových úseků a 

také budování odděleného svodu dešťové a splaškové vody. Tam, kde nedosáhne kanalizace, chceme 

podpořit výstavbu domácích čistíren odpadních vod. S financováním nám pomohou evropské dotace,  “ 

uvedl náměstek primátora Jan Korytář.  

V oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení 

nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV a nemovitosti vypouštějí splaškovou vodu přímo do vodních 

toků, lze zajistit prevenci či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů 

prostřednictvím realizace domovních čistíren odpadních vod (DČOV). Město musí předtím ale 

aktualizovat plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území města, který je bohužel již zastaralý. 

„Klíčové je, že tento problém začínáme jako město aktivně řešit, stav např. Jizerského potoka, který je 

na vtoku do Nisy plný splašků, je stejně jako chybějící kanalizace v mnoha částech města dlouhodobou 

ostudou,“ uzavírá Jan Korytář. 

 

Radnice přistoupí k sanaci skalního masivu v ulici Dr. M. Horákové 
Bod č. 58: Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci - Zajištění skalního 

masivu v ul. Dr. Milady Horákové 

Padající kamení už nebude ohrožovat obyvatele nemovitostí v ulici Dr. Milady Horákové. Statutární 

město Liberec zabezpečí nestabilní skalní masiv, který se tyčí hned za jejich domy (naproti Kauflandu). 

Město nyní přistoupí k vypsání výběrového řízení na zhotovitele.  



Sanace skalního masivu by měla být hotova do podzimu letošního roku a přijde město podle odhadu 

na 3.290.000 bez DPH. „Přičemž předpokládáme, že část nákladů pokryje dotace z Ministerstva 

životního prostředí,“ uvedla náměstkyně primátora Karolína Hrbková. 

Skalní masiv je evidován i v Registru svahových nestabilit vedených Českou geologickou službou, byl 

vyhodnocen jako havarijní a je nutné přistoupit neprodleně k jeho stabilizaci. 

 

Liberec chce vytvořit koalici měst a změnit zákon o rozpočtovém určení daní 
Bod č. 101: Schválení postupu za účelem změny zákona o rozpočtovém určení daní 

Město Liberec chce zvrátit dlouhodobě diskriminační stav, kdy Liberec získává od státu na jednoho 

obyvatele mnohem méně sdílených daní, než například srovnatelná Plzeň. Radní se proto rozhodli 

podpořit strategii na změnu zákona o rozpočtovém určení daní. A protože se stejným problémem se 

potýkají i další podobně velká krajská města, Liberec je osloví a domluví společný postup.  

„Zahájíme jednání s městy Olomouc, Ústí nad Labem, Hradec Králové, České Budějovice, Pardubice a 

budeme se snažit vytvořit neformální koalici. Cíl je jasný, chceme dosáhnout toho, aby Liberec jako páté 

největší město České republiky dostával z rozpočtového určení daní stejně peněz na jednoho obyvatele 

jako čtvrtá Plzeň, které připadá 1,6 násobek toho, co Liberci. Je to nespravedlivé a pro Liberec a podobně 

velká krajská města nevýhodné. Plzeň má přitom stejně jako Liberec divadlo, zoologickou a botanickou 

zahradu, tramvaje, autobusy, školy, školky, silnice, parky, jen je o něco větší,“ vysvětlil náměstek 

primátora Jan Korytář. 

Současný způsob přerozdělování výnosů takzvaných sdílených daní má jednoznačně a dlouhodobě 

negativním vlivem na město Liberec. „V případě i jen dílčího úspěchu by přínos pro město mohl být 

ročně v desítkách, ne-li stovkách milionů korun. Věřím, že potřebnou změnu zákona společně 

prosadíme,“ doplnil Jan Korytář. 

Současná úprava zákona o rozpočtovém určení daní neodůvodněně vytvořila privilegovanou skupinu 

čtyř měst a znevýhodněnou skupinu dalších, zejména krajských měst. Zákon je tak nastaven 

diskriminačně. Praha, Brno, Plzeň a Ostrava mají díky přepočítacím koeficientům, které násobí výši 

přidělených výnosů ze sdílených daní, preferenční postavení oproti ostatním obcím, které mají 

nastaven jednotný způsob výpočtů. Plzeň, Liberec a Olomouc mají podobné parametry, přesto jsou 

koeficienty značně rozdílně ohodnoceny. 

„Bude to běh na dlouhou trať, ale to nevadí, možný přínos pro město za to stojí,“ uvedl Jan Korytář. 

Nespravedlivé přerozdělování daní má na města negativní dopady v podobě nerovného postavení 

jednotlivých měst, nerovných podmínek pro život obyvatelstva a podnikatelských subjektů. Nižší 

daňové příjmy do rozpočtu města znamenají pro Liberec přirozeně nutnost omezovat svůj rozvoj a 

odráží se například i na nižších platech zaměstnanců městských organizací.  

 

Město koupí první dva elektromobily, získalo na ně dotaci  
Bod č. 102/1: Přijetí dotace na projekt "Nákup vozidel na elektropohon a pohon CNG" 

 

Vedení města Liberce podporuje alternativní způsoby dopravy, a tím také snížení negativních vlivů 

dopravy na zdraví obyvatel a na životní prostředí města. Proto úterní rada města Liberce schválila a 

přijala dotaci MŽP na nákup služebního vozidla s pohonem CNG a dvou elektromobilů. 



V rámci obnovy současného vozového parku statutární město Liberec pořídí dva elektromobily a jedno 

vozidlo na pohon CNG. Ze Státního fondu životního prostředí, výzva č. 13/2016 Podpora alternativních 

způsobů dopravy,  město získalo dotaci ve výši 490 000 Kč. 

„ Dotace v zásadě hradí rozdíl mezi pořizovací cenou klasického automobilu a těchto, s tím, že následný 

provoz v případě elektromobilu již vychází ekonomicky lépe. S postupnou obměnou vozového parku 

v dalších letech se počet elektromobilů bude zvyšovat.  Mimo jiné je to příspěvek města na zlepšení 

ovzduší ve městě, které je znečištěno nad povolené limity zejména tzv. prachovými částicemi, jejichž 

zdrojem jsou často starší dieselové motory. Tyto částice mají přitom rakovinotvorné účinky a 

v některých městech takováto auta do center již nemohou vjíždět,“ uvedl statutární náměstek Jan 

Korytář. 

Vozidla kategorie M1 s alternativním pohonem pro zaměstnance statutárního města Liberec budou 

využívána pracovníky odboru majetkové správy k zajištění údržby, revizí, rekonstrukcí a oprav 

svěřeného majetku. Dále budou sloužit pracovníkům odboru hlavního architekta a odboru ekologie a 

veřejného prostoru pro práci v terénu.  

 

Liberecký magistrát chce zavést pozici městského architekta 
Bod č. 204: Stav přípravy změny organizačního řádu MML – ustavení pozice městského architekta 

 

Radní města byli informováni o návrhu zřízení pozice městského architekta, který bude stát v čele 

samostatného odboru s rozsáhlými pravomocemi.  

Jeho základním úkolem bude koncepční a územně plánovací činnost, příprava územních studií a 

architektonických soutěží. V rámci přenesené působnosti pak bude zajišťovat posuzování významných 

stavebních záměrů, a to z pohledu jejich souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly 

územního plánování.  

„Chceme, aby městský architekt dodal posuzování významných staveb, které formují urbanistickou tvář 

města, odbornou erudici a nadhled. Nahrává tomu i novela stavebního zákona, která odebírá 

stavebnímu úřadu posuzování stavebních záměrů z hlediska jejich souladu s územním plánem a cíli a 

úkoly územního plánování. Tato kompetence přejde na jinou složku magistrátu a navrhujeme, aby u 

významných záměrů toto posouzení prováděl právě městský architekt,“ říká radní Josef Šedlbauer, 

který příslušnou změnu  organizační struktury magistrátu připravuje. 

„Materiál stále upravujeme, abychom co nejvíce vyšli vstříc připomínkám zevnitř magistrátu, zhruba do 

měsíce se ale rada města bude muset rozhodnout. Pokud bude návrh schválen, účinnost organizační 

změny nastane shodně s účinností novely stavebního zákona, tedy k 1. lednu 2018,“ uzavírá Josef 

Šedlbauer.  

 


