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 Liberec 17. května 2017 

 

Tisková zpráva 
po 10. schůzi Rady města Liberec  

 

Více jak 50 bodů měla na svém programu 10. schůze Rady města Liberec v roce 2017, která 

se konala v úterý 16. května.  

 

Projekt Férové školy v Liberci uspěl a získal dotaci 
Bod č. 21: Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v projektu "Férové školy v Liberci" 

Bod č. 22: Přijetí dotace a zahájení realizace projektu "Férové školy v Liberci" 

 

Radní města odsouhlasili přijetí dotace na projekt "Férové školy v Liberci". Žádosti statutárního města, 

podané 10. března 2017, výběrová komise řídícího orgánu OPVVV vyhověla. Do projektu Férové školy 

se zapojí další 4 partneři a v různých aktivitách všech 22 základních škol, včetně ZUŠ Frýdlantská, 3 

speciální školy zřizované Libereckým krajem a Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. 

Komenského. Projekt navazuje na schválený Strategický plán sociálního začleňování a jeho náklady 

dosahují objemu 27,8 milionu korun. Z toho 95 % rozpočtu projektu, tedy 26 479 046 Kč tvoří 

poskytnutá dotace a zbylých 5%, tedy 1 393 634 Kč, je výdaj města. 

Liberec tak díky finanční dotaci pomůže svým základním školám při zavádění tzv. společného 

vzdělávání, které je ze zákona povinné od 1. 9. 2016. Záměrem projektu je podpora dětí ze 

socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, a to především ze sociálně 

vyloučených nebo vyloučením ohrožených lokalit.  „Prostřednictvím dvou projektů se nám podařilo na 

společné vzdělávání do Liberce přinést už 55 miliónů korun, což je naprosto skvělé. V případě projektu 

Férové školy v Liberci jsme dokonce od poskytovatele získali plnou požadovanou částku a neztratili tak 

ani korunu. Podařilo se nám tedy alespoň trochu napravit selhání státu, který na obce a školy přenesl 

nové povinnosti, ale jen velmi ztuha je doprovodil přímými finančními prostředky. Společné vzdělávání 

přitom chápu jako stejnou příležitost pro všechny děti, jimž zajistíme spravedlivý start do 

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

Projekt počítá s několika základními aktivitami v oblasti koordinace aktivit na školách. Tady jde o pozici 

koordinátora inkluze a metodika asistentů na ZŠ. Dále se projekt soustředí na prevenci školní 

neúspěšnosti, to znamená zajistit doučování žáků, kariérové poradenství na školách, kluby a kroužky 

na ZŠ na podporu rozvoje gramotnosti v oblasti aktivního občanství a sociálního rozvoje, workshopy 

pro rodiče žáků ze sociálně vyloučených lokalit, informační a osvětová kampaň apod. „Jednotlivé 

aktivity umožní školám mezi sebou sdílet jak jednotlivé odborné pracovníky, koordinovat některé 

činnosti, ale zároveň vzájemně přenášet dobrou praxi. Podstatné je pracovat nejen s žáky, ale také 

s jejich rodiči, kteří jsou další cílovou skupinou a kteří se v řadě případů staví ke vzdělávání svých dětí 
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netečně. Na druhou stranu musíme umět vysvětlit veřejnosti, proč to všechno děláme a v čem spočívá 

benefit pro společnost,“ uvedl Ivan Langr. 

Partnery projektu jsou spolek EDUCA QUALITY, Člověk v tísni a dále dvě příspěvkové organizace města 

– DDM Větrník a Komunitní středisko Kontakt. Celkové náklady projektu jsou 27,8 milionu, z toho podíl 

města je přibližně 1,4 milionu. Projekt by měl být realizován v období od července 2017 do června 

2020. Metodicky navazuje na projekt Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci, který je 

zaměřen na mateřské školy a na nějž město získalo se svými partnery 27,5 milionu v roce 2016.  

Přijetí dotace a zahájení realizace projektu Férové školy v Liberci ještě projednají zastupitelé na 

květnovém zasedání. 

 

Liberec finančně podpoří ADVAITU a Hospic sv. Zdislavy 
Bod č. 23: Poskytnutí dotace na protidrogové služby a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace pro poskytovatele ADVAITA, z. ú. 

Bod č.: 24: Poskytnutí dotace Hospicu sv. Zdislavy, o. p. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 

Účelovou dotaci ve výši 523 342 Kč pro neziskovou organizaci ADVAITA, z. ú., odsouhlasili radní města 

na svém úterním zasedání. ADVAITA je jediným poskytovatelem protidrogových služeb, konkrétně 

odborného sociálního poradenství, terapeutické komunity a následné péče v ambulantním centru 

v Rumunské ulici Liberci a je určena uživatelům návykových látek a hazardním hráčům ve věku od 15 

let. Služba terapeutické komunity pro drogově závislé se nachází v Nové Vsi u Chrastavy a je určena 

osobám závislým na návykových látkách, kteří mají zájem o začlenění do běžného života. Dotace bude 

hrazena ze schváleného rozpočtu odboru školství a sociálních věcí. Peníze půjdou na úhradu nákladů 

na poskytování služeb následné péče, odborného sociální poradenství a terapeutické komunity. 

Materiál o poskytnutí dotace bude předložen ke schválení Zastupitelstvu města Liberec. 

Stejně tak zastupitelé na květnovém zasedání projednají návrh na schválení poskytnutí dotace ve výši 

475 765 Kč na úhradu části nákladů vzniklých při provozu Hospice sv. Zdislavy v roce 2017. Dotaci 

organizace použije na úhradu nákladů lůžkového hospice. Na základě smlouvy bude v případě schválení 

Radou a Zastupitelstvem města Liberec dotace hrazena z rozpočtu odboru školství a sociálních věcí 

MML, oddělení humanitního. „V obou případech výše dotace vychází z předem daného klíče, který je 

založen na fixní úhradě za jednoho každého obyvatele Liberce. Jde vlastně o jakousi solidární platbu na 

poskytování služeb klientům stižených závislostmi a hospicových služeb. Tento model financování 

považuji za správný,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr. 

 

Do návrhu nové památkové zóny promluví veřejnost 
Bod č. 31:  Schválení podání návrhu na prohlášení Liebiegova městečka městskou památkovou zónou 

na Ministerstvo kultury ČR 

Město Liberec připravilo návrh na prohlášení Liebiegova městečka novou městskou památkovou 

zónou. S návrhem včetně vymezením hranic památkové zóny se bude moct seznámit veřejnost 

v červnu. Návrh bude poté případně upraven či doplněn a konečná verze bude předložena ke schválení 

červnovému zastupitelstvu města. 
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Nová památková zóna ponese název „Liebiegovo město a Domovina“. Lokalita městečka, které vyrostlo 

mezi lety 1853–1929 jako zaměstnanecké sídliště firmy Johann Liebieg & Co., se tedy rozšíří o navazující 

lokalitu zvanou Domovina, která se rozprostírá v bezprostřední blízkosti na jižním svahu 

Monstrančního vrchu. Jednalo se rovněž o sídliště, které bylo určeno primárně pro válečné vysloužilce 

z Liebiegovy továrny. 

Návrh zpracoval kolektiv autorů Národního památkového ústavu v Liberci a projednala ho Pracovní 

skupina pro regeneraci městské památkové zóny. Hranice navrhované památkové zóny respektují 

zástavbu Liebiegova města a navazujícího sídliště Domovina. 

Prohlášení památkové zóny má mimo jiné zamezit postupnému znehodnocování domů především 

nevhodnými stavebními úpravami. Památkářům se nelíbí necitlivé úpravy na některých domech, ať už 

jde o zateplení a znehodnocení fasády, nahrazování střešních pálených tašek nebo třeba o 

odstraňování typických dřevěných okenic a dalších charakteristických prvků. Tato historicky významná 

a památkově cenná lokalita by tak získala dohled památkářů, který by zamezil provádění nevhodných 

úprav na objektech a dalšímu celkovému znehodnocování lokality. Zvýšené náklady na opravy podle 

požadavků památkářů by majitelům nemovitostí částečně kompenzovaly příspěvky z připravovaného 

nového dotačního fondu na opravy památek. 
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Projekt zahradních kompostérů se kvůli termínu dotace posouvá na jaro 2018 

Bod č. 35: Projekt Zahradní kompostéry pro občany 

Projekt „Zahradní kompostéry pro občany“, díky kterému by město mohlo občanům rozdat až 500 

kompostérů, se posouvá na jaro 2018. Původní termín, jímž byl podzim 2017, je nereálný kvůli 

dotačním termínům, vyhlášeným Ministerstvem životního prostředí. Změnu termínu realizace projektu 

již schválili liberečtí radní. 

„Termín pro ukončení příjmu žádostí je stanoven do konce července a vyhodnocení proběhne během 

podzimu. Znamená to, že samotná realizace by se mohla konat až v zimě, což je pro kompostování 

zahradního odpadu a přidělování kompostérů nejméně vhodná doba. Proto budeme projekt v případě 

získání dotace realizovat až v jarních a letních měsících příštího roku s tím, že cca v březnu 2017 

počítáme s vypsáním výzvy pro občany,“ informovala náměstkyně primátora pro životní prostředí, 

veřejnou zeleň a cestovní ruch Karolína Hrbková. 

Město spustilo projekt domácího kompostování již v roce 2002. Od té doby putovalo mezi občany 

(úspěšné luštitele křížovek v Libereckém zpravodaji) již 1260 kompostérů. Například v loňském roce 

město rozdělilo mezi občany 60 kompostérů a letos jich na základě tradiční křížovkářské soutěže 

dalších 35. Poptávka po kompostérech přitom každoročně výrazně převyšuje nabídku. „V případě 

úspěšné realizace projektu bychom v příštím roce mohli vyhovět všem žadatelům, přičemž náklady na 

pořízení kompostérů by městu vzrostly jen minimálně,“ uzavřela Karolína Hrbková. Plánovaných 500 

kompostérů by vyšlo na 1 milion korun včetně DPH, přičemž 85% způsobilých výdajů by pokryla 

zmiňovaná dotace.  

 

Město uvažuje o opravě hráze Tajchu a úpravě parku pod klášterem  
Bod č. 35/3: Majetkoprávní operace odboru SR - záměr výkupu nemovitostí 

Opravou hráze Veseckého rybníka a vyřešením problematického parkování u Mateřské školy Klášterní 

a zároveň úpravou přilehlého parku se zabývali liberečtí radní. Město však v současnosti není 

majitelem předmětné stavby a pozemků. Rada proto odsouhlasila záměry výkupu nemovitostí od 

soukromých vlastníků. 

Vykoupení soukromého pozemku (parc. č. 2593/2), který tvoří klín mezi ulicemi Klášterní a Jabloneckou 

a těsně navazuje na polikliniku a mateřinku, by bylo nejschůdnějším řešením, jak vyřešit problematické 

parkování u MŠ Klášterní a zároveň zatraktivnit přilehlý zanedbaný park. Město ale pozemek potřebuje 

také hlavně kvůli přestavbě křižovatky Jablonecká – Klášterní na okružní křižovatku v budoucnu, s čímž 

počítá nově připravovaný územní plán města. Křižovatka bude zasahovat do zmíněného pozemku, a to 

na základě stanoviska odboru památkové péče krajského úřadu. 

„Získáním pozemku do vlastnictví města bychom jednak vyřešili komplikovanou dopravní přístupnost 

mateřské školy včetně možného rozšíření počtu parkovacích stání a současně dali možnost budoucí 

revitalizaci a regeneraci neupravené zelené plochy. Pozemek protíná několik cest, které Liberečané 

poměrně hojně využívají jako zkratky k přehradě, ke školce nebo k Liebiegově vile. Dovedu si představit, 

že upravený park s možností posezení a odpočinku by zpříjemnil přístup do rekreační oblasti harcovské 

přehrady a posílil atraktivitu polikliniky a Liebiegovy vily,“ uvedl náměstek primátora pro ekonomiku, 

strategický rozvoj a dotace Jan Korytář. 
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Současná situace s dopravní dostupností MŠ Klášterní je taková, že rodiče s dětmi a zaměstnanci 

přijíždějí k mateřské škole přes zmíněný soukromý pozemek. Jiná přístupová cesta pro vozidla není. 

Také parkoviště, které rodiče využívají, leží na pozemku soukromého vlastníka. Parkování 

bezprostředně u školy je z kapacitních důvodů omezené, navíc ráno ve špičce hůře dostupné. 

Město také plánuje výkup hráze Veseckého rybníka, která je ve vlastnictví Povodí Labe a zároveň je 

součástí městského pozemku. Městu patří i pozemky pod vodou a v okolí. Pokud se město stane 

vlastníkem hráze, může lépe garantovat rozvoj okolí vodního díla, tedy zachová rekreační ráz této 

lokality včetně dopravní obsluhy chatové oblasti nad rybníkem. Hráz rybníka volá po opravě už několik 

let. V roce 2014 dokonce hrozilo protržení hráze, když začala voda unikat zchátralým výpustním 

kanálem. Tehdy bylo nutné výrazně snížit hladinu a narušené místo opravit.  

O záměrech výkupu bude ještě rozhodovat zastupitelstvo města. 

 

Město plánuje postavit kompostárnu a další sběrný dvůr  
Bod č. 37/1:  Záměr výstavby kompostárny, sběrného dvora a RE-USE bazaru v Londýnské ulici 

Liberečtí radní odsouhlasili záměr postavit na městských pozemcích za areálem čistírny odpadních vod 

kompostárnu se sběrným a RE-USE dvorem. V novém zařízení budou zpracovávány bioodpady 

výhradně rostlinné složky, a to převážně bioodpady od obyvatel 103 tisícového města Liberce.  

Součástí kompostárny bude i takzvaný RE-USE bazar, který bude sloužit k opětovnému využití starých 

výrobků. Lidé sem budou přinášet drobnější věci od knih, sportovního vybavení až po různé zařízení 

domácností. Věci z RE-USE dvora si pak může kdokoliv odkoupit za symbolické ceny. Velký prostor navíc 

nabízí možnost umístění dalšího sběrného dvora, jelikož v Liberci nyní funguje pouze jeden sběrný dvůr 

v průmyslové zóně, jedno sběrné místo Kovošrotu a několik menších sběrných míst.  

Kompostárna má mít dostatečnou kapacitu 2 500 tun ročně. Takové množství by postačilo na 

zapracování bioodpadu z území města sváženou společností A.S.A. Liberec a pokosených travních 

porostů z ploch veřejné zeleně. 

V současnosti Liberci kompostárna chybí. Ve městě není žádné vhodné zařízení na využití vysbíraného 

bioodpadu z nádobového sběru bioodpadu, které provádí svozová společnost FCC Liberec, i z údržby 

zeleně, které pro město zajišťují Technické služby města Liberce. Bioodpad z nádobového sběru je v 

současnosti neekonomicky převážen do odpovídajících zařízení mimo město. 

 

Město rozšíří urnový háj na hřbitově v Ruprechticích 

Bod č. 39: Rozšíření urnového háje na pohřebišti v Ruprechticích 

Po regeneraci rozptylové loučky za 1 milion korun chystá město další úpravy na veřejném pohřebišti 

v Ruprechticích. Tentokrát půjde o rozšíření urnového háje. 

„Stávající kapacita urnového háje je téměř zaplněna. Na jeho rozšíření byly navrženy tři varianty, které 

se lišily mírou kapacity pro uložení ostatků. Radní schválili realizaci varianty č. 3, kterou doporučil odbor 

hlavního architekta a která počítá s 387 nikami v kolumbáriu a 157 urnovými hroby,“ informoval 

náměstek primátora pro technickou správu majetku Tomáš Kysela s tím, že varianta č. 2 nepočítala 

s novými urnovými hroby vůbec a varianta č. 1 jich obsahovala 101. 
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Schválená varianta č. 3 dle vyjádření odboru hlavního architekta přirozeně navazuje na okolí. Navržené 

urnové hroby budou kompozičně korespondovat s navazující rozptylovou loukou, zatímco obvodová 

zeď bude logicky a nenásilně využita pro niky s uloženými ostatky. 

„Odbor správy veřejného majetku nyní zajistí zpracování dalšího stupně projektové dokumentace, která 

bude vycházet ze zvolené varianty a poslouží jako podklad k následnému vypsání veřejné zakázky na 

zhotovitele stavebních úprav,“ uzavřel Tomáš Kysela. 

 

 

Realizaci pomníku hraběte Clam-Gallase zaštítí memorandum o spolupráci 
Bod č. 41/2: Memorandum za účelem spolupráce a podpory při realizaci pomníku Franze hraběte 

Clam-Gallase v Liberci 

Memorandum o spolupráci a podpoře při realizaci pomníku významného libereckého rodáka a 

mecenáše Franze hraběte Clam-Gallase uzavře statutární město Liberec spolu s Nadačním fondem 

Clam-Gallas – Stiftungsfonds. Uzavření memoranda již schválili liberečtí radní. 

Pomník Franze Clam-Gallase bude mít podobu busty, odlité z uměleckého díla významného vídeňského 

sochaře Karla Heinricha Scholze, které je umístěno na frýdlantském zámku. Busta by měla být 

slavnostně osazena v roce 2018, a to v parku mezi Komenského ulicí, univerzitní budovou P a 

libereckým zámkem, který od 24. května 2017 ponese název Park Clam-Gallasů. „Už v loňském roce, 

kdy jsme připravili záměr přejmenování parku, jsme s univerzitou i nadačním fondem plánovali, že 

bychom jej do budoucna chtěli osadit bustou Franze Clam-Gallase. Realizace jeho pomníku bude nejen 

důstojnou vzpomínkou na posledního mužského potomka hraběcího rodu a zároveň čestného občana 

našeho města, ale také oceněním umělecké práce Karla Heinricha Scholze, který svými kořeny patří do 

našeho regionu a jehož talent objevil a podporoval právě Franz Clam-Gallas. Pomník bude zbudován na 

náklady Nadačního fondu – Clam-Gallas – Stiftungsfonds, zatímco město bude mít na základě 

memoranda o spolupráci na starost kompletní údržbu pomníku a jeho ochranu,“ uvedl náměstek 
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primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr a připomněl, že umístění busty také naváže na 

pozapomenutý liberecký projekt ze 60. let 20. století Socha ve městě. 

Pojmenování parku v Komenského ulici po šlechtickém rodu Clam-Gallasů schválilo zastupitelstvo 

města loni v říjnu. S návrhem přišli historici z liberecké Technické univerzity, kteří dějiny rodů Galllasů 

a Clam-Gallasů, jejichž rodové državy se rozkládaly také na území Liberce, dlouhodobě mapují. Nadační 

fond – Clam-Gallas – Stiftungsfonds posléze přišel s nabídkou umístit v nově pojmenovaném parku 

pomník posledního mužského potomka hraběcího rodu Clam-Gallasů, Franze, který byl v roce 1914, 

stejně jako předtím jeho otec Eduard, jmenován čestným občanem města Liberce. Franz Clam-Gallas 

(1854 – 1930) je považován za vzdělaného muže, patriota, mecenáše a filantropa. Za svého života 

podporoval desítky spolků i institucí, které pracovaly zejména v sociální oblasti a významně přispíval 

sirotkům, nemocným, chudým i válečným invalidům.  

„Podobné aktivity velmi vítám, protože je úkolem města, univerzity, spolků a dalších organizací 

připomínat naše historické dědictví a podněcovat objektivní diskuzi o minulosti, ať byla jakákoli. Letos 

v tomto duchu kromě parku přispějeme na vydání dvou významných historických publikací, podpořili 

jsme podstatně také projekt Příběhy našich sousedů, který prostřednictvím žáků základních škol mapuje 

životní události některých libereckých chartistů a dalších statečných lidí. A zapomenout nesmím ani na 

dvě medaile města, které v červnu předáme v rámci Česko-německých kulturních dní,“ připomněl 

náměstek Ivan Langr. 

 


