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 Liberec 19. dubna 2017 

 

Tisková zpráva 
po 8. schůzi Rady města Liberec  

 

Šest desítek bodů měla na svém programu 8. schůze Rady města Liberec v roce 2017, která se 

konala v úterý 18. dubna.  

 

Město podpoří ohrožené rodiny, protidrogové služby a Český červený kříž 
Bod č. 33: Poskytnutí dotace pro neziskovou organizaci Most k naději, z. s. na protidrogové služby na 

rok 2017 

Bod č. 34: Poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Liberec a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy 

Bod č. 35: Poskytnutí dotace Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy 

Třem organizacím, které poskytují sociální a veřejně prospěšné služby občanům Liberce, hodlá město 

uvolnit ze svého rozpočtu finanční příspěvky v celkové výši přes 780 tisíc Kč. Přidělení dotací schválili 

radní. Pokud se s nimi ztotožní i zastupitelé, využije peníze z města nezisková organizace Most k naději, 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec a Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje. 

Organizaci Most k naději poputuje dotace ve výši 571 tisíc Kč, skrze kterou město podpoří protidrogové 

služby nízkoprahového kontaktního centra a terénních programů pro lidi ohrožené drogou. 

Město se rozhodlo podpořit Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec částkou 100 tisíc Kč. Spolek 

žádal o finanční podporu na služby a činnosti, které v souladu se svým posláním poskytuje občanům 

celého Libereckého kraje. Červený kříž provozuje ošacovací středisko, poskytuje výukovou a vzdělávací 

činnost v oblasti první pomoci a bezpečnosti, dále humanitární, zdravotnickou a posttraumatickou 

pomoc a provádí zdravotnické a záchranářské služby. 

Dalších 110 tisíc Kč radní přiřkli neziskové organizaci Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje 

na spolufinancování projektu sociálně-právní ochrany dětí „Komplexní odborná ambulantní a terénní 

pomoc ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji“. Díky projektu, který se osvědčil už v minulých 

třech letech, je možné rodinám z evidence sociálně-právní ochrany dětí poskytovat komplexní pomoc s 

cílem zabránit dalšímu prohlubování ohrožení, ve kterém se tyto rodiny nacházejí. Jedná se například o 

poskytování odborné psychologické a právní podpory a podpory v oblasti financí. 

„Všechny tři dotace jsou takříkajíc tradiční, opakují se pravidelně rok co rok. Dotace na protidrogové 

služby vychází z platby na hlavu (6 Kč na 1 obyvatele Liberce bez Vratislavic) a ze statistik je patrné, že 
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každým rokem se počty klientů služeb zvyšují. U Českého červeného kříže zase podporujeme především 

provoz ošacovacího střediska, které zajišťuje čisté oblečení třeba klientům sociálních služeb či LDN. 

Považuji to vedle přístřeší a potravin za jednu ze základních potřeb každého člověka. Služby ČČK navíc 

nejsou registrovány, takže je není možné systémově financovat například z ministerstva práce a 

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

 

Radní projednali návrhy dotací ze dvou městských fondů 
Bod č. 36: Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML pro 

rok 2017 

Bod č. 37: Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu 

SML pro rok 2017 

Žadatelé o dotace z městských fondů budou moct i letos využít příspěvků statutárního města Liberec. 

Radní na svém posledním zasedání projednali a doporučili zastupitelstvu města ke schválení konkrétní 

návrhy pro přidělení dotací, které zpracovaly správní rady dvou dílčích fondů Dotačního fondu města, a 

sice Fondu vzdělávání a Fondu zdraví a prevence. 

Z Fondu vzdělávání uvolní město částku v celkové výši 1.851.716 Kč. Žadatelé podávali žádosti do čtyř 

vyhlášených programů: Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na cílovou skupinu (dotace 

celkem 780.032 Kč), Komunitní činnost přispívající rozvoji místních iniciativ (dotace celkem 377.100 Kč), 

Další vzdělávání a celoživotní učení (dotace celkem 428.751 Kč) a Soutěže a školní časopisy (dotace 

celkem 265.833 Kč). Správní rada posuzovala 82 žádostí, přičemž 55 projektů doporučila ke schválení. 

Dotace poputují například na podporu zájmových kroužků, pořádání příměstských táborů, školních 

jarmarků nebo kurzu komunikačních dovedností pro seniory. 

Fond zdraví a prevence podpoří 50 projektů celkovou sumou 1.510.723 Kč. I v tomto fondu žadatelé 

podávali žádosti do čtyř vyhlášených programů: Prevence civilizačních chorob a podpora aktivit zdravého 

životního stylu (dotace celkem 694.294 Kč), Primární prevence rizikových jevů (dotace celkem 284.500 

Kč), Prevence sociálního vyloučení a podpora začleňování (dotace celkem 511.652 Kč) a Prevence 

kriminality a bezpečnost silniční dopravy (dotace celkem 20.277 Kč). Správní rada posuzovala 74 žádostí. 

Peníze z fondu pomůžou například uspořádat letní tábor kardiaků, pobytový kurz pro rodiny s dětmi 

s postižením, ozdravné a rekondiční pobyty, workshopy znakového jazyk nebo charitní šatník.  

 

Město finančně podpoří letní tábor pro děti ze sociálně vyloučených lokalit 
Bod č. 39: Žádost o.p.s. Romodrom o poskytnutí daru 2017 

Příspěvek ve výši 20 tisíc Kč poskytne město liberecké pobočce Romodrom, o.p.s. Peníze poputují na 

zajištění letního tábora pro místní děti ze sociálně vyloučených lokalit. Poskytnutí peněžitého daru 

schválili liberečtí radní. 

„Tábor, jehož součástí bude kromě výletů také plavba na raftech, se uskuteční v termínu od 1. do 8. 

července v Ratajích nad Sázavou a zúčastní se jej dvacet libereckých dětí. Ze strany města se tedy jedná 

o příspěvek ve výši tisíc korun na jedno dítě, kterému rodiče kvůli nedostatku finančních a existenčních 

prostředků nemohou dětský tábor zaplatit. Další peníze dodá sama organizace a také někteří další 
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přispěvatelé, tábor podle propočtu přijde na 81 tisíc korun,“ konstatoval náměstek primátora pro 

školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr. 

Romodrom, o.p.s, je nezisková organizace, která poskytuje registrovanou sociální terénní službu 

především v sociálně vyloučených romských lokalitách. Svým klientům pomáhá řešit krizovou sociální 

situaci, měnit životní návyky, obstát v sociálně znevýhodněném prostředí a změnit způsob života vedoucí 

ke konfliktu se společností. 

 

Město nakoupí automaty na další parkovací stání 
Bod č. 45/3 : Kupní smlouva na parkovací automaty od City Parking Group 

 

Parkování a jeho řešení je v každém městě problém. V Liberci se daří toto téma efektivně uchopit, to 

dokazují i nedávné kroky rady města, která v březnu 2017 schválila smlouvu na odkup 58 parkovacích 

automatů od Technických služeb města Liberec, a.s.   

 

Správný směr procesu přechodu správy parkovacího systému pod statutární město Liberec nyní 

potvrzuje další nákup parkovacích automatů. Rozšíření počtu automatů znamená také nová parkovací 

místa, a to v těchto lokalitách: ulice Lucemburská, Baarova, Vítězná, Alšova  nebo parkoviště na bývalém 

hřišti v ulici Pastýřská.  Smlouva na koupi 5 repasovaných, 4 starších a 10 parkovacích automatů na 

náhradní díly  v hodnotě 375 000 Kč nebude mít vliv na navýšení personální kapacity Městské policie, 

ani na finanční náklady na provozování parkovišť v návštěvnickém režimu.   „Parkování je horké téma 

všude, proto se na parkovacím systému stále pracuje. Poslední novinka je nákup dalších parkovacích 

automatů. Zvolili jsme úspornou variantu starších strojů a jejich průběžné udržování v provozu 

opravováním. I ulice jsou náš prostor, kde žijeme. Věřím tedy, že využívání parkovacího sytému přispěje 

k většímu pořádku a klidu ve městě. Výhody pocítí jak občané, tak návštěvníci Liberce,“ dodává k investici 

náměstek primátora pro technickou správu majetku Tomáš Kysela. 

 

Radní schválili příspěvky pro významné kulturní události města 
Bod č. 46 : Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu sdružení pro Veletrhy 

dětské knihy 

Bod č. 47: Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt Majáles 2017 

Bod č.48/1: Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu dětského sboru 

Severáček 

 

Na úterní schůzi radní odsouhlasili poskytnutí finančních příspěvků na tři blížící se kulturní akce města. 

Jedná se o Veletrh dětské knihy, Majáles Liberec 2017 a účast Severáčku na mezinárodní soutěži. 

Tři sta tisíc obdrží Sdružení pro Veletrhy dětské knihy v Liberci. 11. ročník tohoto oblíbeného festivalu 

proběhne letos v červnu. Cílem veletrhu je podpora a rozvoj čtenářské gramotnosti, jako základu dalšího 

dobrého vzdělávání našich dětí. Nejdůležitější součástí této akce je setkávání dětí s tvůrci knih a 

tematické dílny, kde děti vstupují do příběhů knih. Dotace bude využita na vybudování čítáren a prostor 

pro výtvarné dílny, dále na postavení venkovních stanů a další provozní náklady. 
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Na projekt Majáles Liberec 2017 město přispěje 130 tisíci korunami. Akce na náměstí u radnice proběhne 

ve dnech 4. – 7. května 2017. Koncipována je nejen jako oslava studentského svátku, ale díky spolupráci 

s Technickou univerzitou v Liberci také jako široká propagace vysokoškolského vzdělání v Liberci. 

Dalším příspěvkem, který rada města schválila, je dotace na realizaci zájezdu libereckého pěveckého 

sboru Severáček do Itálie. Statutární město Liberec dlouhodobě podporuje aktivity Severáčku a finančně 

přispívá zejména na mezinárodní soutěže a zájezdy. V loňském roce město Liberec finančně podpořilo 

turné Severáčku po Jižní Koreji.  V letošním roce Kruh přátel Severáčku obdrží dotaci 100 000 Kč. Dotace 

bude využita pro účast na sborovém festivalu a soutěži v italském Riva del Garda. Jedná se o 12. ročník 

mezinárodně uznávané soutěže. Severáček na soutěž odjede v říjnu. 

„Ve všech třech případech jde o velké projekty se zásadním dopadem na město a jeho reprezentaci, takže 

jim náleží mimořádná dotace. U Veletrhu dětské knihy už třetím rokem po sobě navyšujeme finanční 

prostředky, protože rozvoj funkční čtenářské gramotnosti, tedy schopnost číst text, porozumět mu, 

případně jej kriticky reprodukovat, a také v dětech zvyšovat tzv. čtenářskou ochotu je dlouhodobě 

základním vzdělávacím cílem nejen v rámci české populace. Majáles je naopak novinkou v kulturním 

programu města, ale svou uměleckou skladbou má potenciál hned napoprvé zaujmout a stát se postupně 

tradičním květnovým zpestřením. Severáček je zase jistota skvělé reprezentace Liberce v zahraničí, jeden 

z dlouhodobých klenotů města,“ komentoval náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu 

Ivan Langr. 

 

Město navýšilo dotace pro Krajskou vědeckou knihovnu 
Bod č. 48/2: Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na činnost poboček Krajské 

vědecké knihovny a na nákup fondu 

Větší částkou než v minulých letech přispěje letos město Liberec Krajské vědecké knihovně na provoz 

svých šesti poboček v Liberci. Radní rozhodli o poskytnutí dotace ve výši 1,6 milionu korun, což je o 200 

tisíc více, než v loňském roce. V roce 2015 byla částka dokonce o 400 tisíc korun nižší. 

Radní také odsouhlasili poskytnutí dotace ve výši 300 tisíc Kč, prostřednictvím které město podpoří 

nákup knihovního fondu KVK v letošním roce. I tuto částku se podařilo oproti minulým rokům výrazně 

navýšit. Poskytnutí dotací ještě musejí schválit zastupitelé. 

Pobočky ve Vesci, na Kunratické, v Ruprechticích, Rochlici, Machníně a na Králově Háji zajišťují funkci 

městské knihovny pro město Liberec. Slouží občanům okrajových částí Liberce, zaměřují se primárně na 

skupiny uživatelů, pro které může být vzdálenost do hlavní budovy v centru Liberce bariérou (děti, 

senioři) a zároveň plní funkci setkávacích a komunitních center. 

„Rád bych, aby město dávalo na knihovnu mnohem více než dosud, protože roční potřeba na provoz 

poboček přesahuje 3,5 miliónu korun. Věřím, že do příštího roku dojdeme k dohodě s krajem o vzájemné 

podpoře alespoň některých příspěvkových organizací, a knihovnu pak vidím ze strany Liberce jako prioritu 

číslo jedna. Sám za sebe bych ostatně byl schopen podpořit podstatné zvýšení dotace o statisíce na 

pobočky KVK i jednostranně, protože knihovnu vnímám jako jednu ze zásadních kulturních institucí 

v krajském městě a protože bych to v tomto směru chápal jako všeobecně prospěšnou věc,“ uvedl 

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