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Liberec 22. února 2017 

 

Tisková zpráva 
po 4. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Bezmála šedesát bodů měla na svém programu 4. schůze Rady města Liberec v roce 2017, 

která se uskutečnila v úterý 21. února. 

 

Město upravilo spádovou vyhlášku pro základní školy a vytvořilo školské 

obvody pro děti z Kryštofova Údolí a ze Šimonovic 
Bod č. 14/2: Veřejnoprávní smlouvy o vytvoření společného školského obvodu pro děti z jiných obcí 

Bod č. 14/3: Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol 

Město reaguje na aktuální počty dětí úpravou spádové vyhlášky pro základní školy. Změny ve vyhlášce, 

které již odsouhlasili liberečtí radní, se dotýkají většiny spádových obvodů. „Vyhlášku jsme museli opět 

upravit kvůli nerovnoměrnému demografickému vývoji ve městě. Na druhou stranu již ze zkušenosti 

víme, že počty budoucích prvňáků v registru obyvatel neodpovídají realitě, takže se v některých 

případech nebojíme více riskovat, abychom se vyhnuli větším zásahům do obvodů,“ říká náměstek 

primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr s tím, že navržené změny se týkají většiny 

spádových obvodů. 

Úpravy jdou podle Ivana Langra dvojím směrem: „Na jedné straně jsme opravili některé historické 

přehmaty, abychom vyšli vstříc veřejnosti. Šlo především o přesun původních ulic do přirozeného spádu 

a nápravu nepřirozeného dělení ulic. Na druhé straně jsme pak kvůli lokálním problémům s kapacitou 

škol nově formovaly obvody. Ve všech případech jsme citlivě zohledňovali geografické hledisko, 

absolutní počty dětí v daných oblastech i možnost alternativní dopravy do škol,“ popisuje Langr. 

Na základě předběžné dohody město zároveň vytvořilo společný školský obvod pro děti ze Šimonovic 

(ZŠ Česká) a Kryštofova Údolí (ZŠ Ještědská). Tyto obce totiž základní školy nezřizují a většina tamních 

dětí plní povinnou školní docházku právě v Liberci. Například z Šimonovic do Liberce dojíždí za 

základním vzděláním již stovka dětí. „Zkoušíme model řízené regulace. Nabídli jsme oběma obcím po 

dohodě s nimi školy, které kapacitou i do budoucna vyhovují, čímž chceme eliminovat možné účelové 

přehlašování dětí (spádová turistika) tam, kde jsme na samé hranici kapacitních možností. To by totiž 

primárně ohrožovalo děti z Liberce,“ vysvětluje Ivan Langr. 

V rámci smluvního finančního vyrovnání budou obce Kryštofovo Údolí a Šimonovice platit městu 

Liberec 7 tisíc Kč za každé dítě umístěné v první třídě základní školy. V dalších letech, od druhé až do 

deváté třídy, pak budou obce platit městu symbolickou 1 korunu za žáka. Navržená částka vychází 

z  kalkulace nákladů na vzdělávání v roce 2015, kdy náklady města Liberec na jednoho žáka činily 7795 

Kč. Vznik společného školského obvodu pro děti z Kryštofova Údolí a Šimonovic, stejně jako navržené 

úpravy spádové vyhlášky, ještě budou muset schválit zastupitelé. 
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Město finančně podpoří provoz potravinové banky 
Bod č. 14-05: Poskytnutí dotace Potravinové bance Liberec, z. s., a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

I v letošním roce chce město Liberec finančně přispět na provoz Potravinové bance Liberec a zajistit 

tak potraviny chudým a potřebným lidem. Občanské sdružení je finančně zcela závislé na příspěvcích 

a darech. Liberečtí radní odsouhlasili poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč na úhradu provozních 

nákladů.  

Potravinová banka zajišťuje v Liberci od roku 2012 prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb 

distribuci potravin lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Banka získává přebytky potravin od 

obchodních řetězců, pěstitelů, organizací nebo výrobců a předává je zdarma chudým a potřebným 

lidem prostřednictvím sítě místních neziskových organizací. „Pomoc potravinové bance je pro nás 

jednou ze tří základních priorit, mezi nimiž je zajišťování přístřeší, potravin a ošacení. Potravinová 

banka navíc není registrovanou sociální službou, takže nemůže získávat peníze ze systému a je závislá 

na dotacích samospráv či darech soukromého sektoru. Naše podpora bance proto roste: v roce 2014 to 

bylo jen 165 tisíc, o rok později 180 tisíc a nyní po dva roky již 300 tisíc,“ uvedl náměstek primátora pro 

školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr. 

V roce 2016 takto banka rozdělila více než 46 tun potravin v hodnotě téměř 3 miliony Kč, které by jinak 

skončily v kontejnerech. V loňském roce odebíralo potraviny celkem 17 organizací a tyto organizace 

poskytly potravinovou pomoc 1 600 lidem, a to buď formou potravinových balíčků (700 ks) nebo 

poskytnutím připravené stravy (55 000 porcí). V letošním roce potravinová banka očekává nárůst počtu 

odběratelů, poskytovatelů sociálních služeb a zároveň i nárůst objemu darovaných potravin. 

 

Botanická zahrada vydá dvojjazyčného průvodce 
Bod č. 14-11: Poskytnutí finančních prostředků pro Botanickou zahradu Liberec, p. o. na zajištění 

předfinancování schváleného projektu 

Botanická zahrada Liberec vydá v letošním roce knižního průvodce v českém i německém jazyce. 

Brožovaná kniha o 27 kapitolách bude současně také bohatě komentovanou a fotografiemi 

provázanou pozvánkou k německému partnerovi, do expozic při zámku Pirna-Zuschendorf. Publikace 

si najde čtenáře mezi odborníky, návštěvníky zahrady i zájemci o botaniku. 

Průvodce vydá zahrada v rámci projektu s názvem Průvodce Botanickou zahradou Liberec a nahlédnutí 

do botanických sbírek Landschloss Pirna Zuschendorf“. Projekt je z větší části financovaný z operačního 

programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020. Rada města 

schválila poskytnutí příspěvku botanické zahradě ve výši 385 tisíc korun, který poslouží na 

předfinancování zmíněného projektu.  

Posledního průvodce vydala botanická zahrada před deseti lety a v dnešní době je již nedostačující. 

„Expozice totiž od kardinálních změn započatých roku 1990 nejprve ve venkovním areálu, a potom v 

letech 1995 - 2000 ve zcela nově řešeném skleníkovém areálu, vyspěly do dokonalosti struktury a 

vzhledu. Před třemi lety jsme otevřeli nový, již desátý skleníkový pavilon a následujícího roku kolem něj 

zřídili moderní expozice květeny mokřadů a vodních zahrad. Také sortiment pěstovaný v naší botanické 
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zahradě se za ta léta rozšířil, a pokud jde o vzácnost druhů, dostal se na vyšší úroveň. Některé expozice 

a sbírky se staly známými i v zahraničí, a přesto se dnes o nich v původním průvodci lze dočíst jen na 

několika řádcích textu,“ vysvětlil ředitel zahrady Miloslav Studnička.  

 

Evropská města řeší společně dopravu 

Bod č. 17: Schválení účasti v projektu "Development  of  sustainable mobility management in 

European Cities" financovaného z programu meziregionální spolupráce Interreg Europe 

Město Liberec dostalo nabídku zapojit se do dalšího zajímavého projektu mezinárodní spolupráce 

v oblasti udržitelné dopravy. Jde o výměnu zkušeností a využití příkladů dobré praxe v evropských 

metropolích, které mají problémy s dopravou a již je řeší. „Výstupy projektu by měly mít praktické 

využití přímo ve městě, ať už půjde o lepší zázemí pro elektromobily či auta na CNG, sdílení aut, lepší 

plánování hromadné dopravy nebo cyklodopravy. Pro další rozvoj Liberce vidím jako klíčové to, že 

začínáme spolupracovat s dalšími evropskými městy,“ říká náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj 

a dotace Jan Korytář. 

V projektu je zapojeno sedm partnerů a kromě dvou rozvojových agentur ve Slovinsku a ve Španělsku 

jde o města Leipzig v SRN, Lublin v Polsku a Janov v Itálii. Lídrem projektu je rozvojová agentura 

v Lipsku. Projekt je naplánován na pět let, každoroční dotace je ve výši zhruba 1 mil. Kč, město se bude 

podílet 15%. Díky tomuto projektu vznikne nová pozice dopravního specialisty, který by měl pomoci 

s lepším plánováním dosud opomíjených druhů dopravy či zaváděním progresivních řešení. 

 

Město by letos mohlo rozdat občanům rekordních 500 kompostérů 
Bod č. 20: Schválení projektového záměru „Zahradní kompostéry pro občany“ 

Zatímco loni město rozdělilo mezi občany 60 kompostérů, letos by jich mohlo být až 500. Umožnit by 

to měla dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 na prevenci vzniku odpadů. Radní 

již schválili přípravu projektové žádosti. 

Plánovaných 500 kontejnerů by vyšlo na 1 milion korun včetně DPH, přičemž 85% způsobilých výdajů 

by pokryla zmiňovaná dotace. „Poptávka po zahradních kompostérech dlouhodobě převyšuje nabídku. 

Prostřednictvím křížovkářské soutěže, která v jarních měsících vychází v Libereckém zpravodaji, se 

průměrně hlásí přes 250 zájemců ročně. V případě získání dotace a realizace projektu bychom letos 

mohli vyhovět všem žadatelům a náklady na pořízení kompostérů by vzrostly jen minimálně,“ uvedla 

náměstkyně pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch Karolína Hrbková. 

Od roku 2002, kdy město spustilo projekt domácího kompostování, putovalo mezi občany již 1260 

kompostérů. Zahradní kompostéry výrazně přispívají k prevenci vzniku odpadů, jelikož bioodpady 

produkované domácnostmi se nedostávají do komunálního odpadu a mohou být znovu prospěšné. Pro 

představu, biologicky rozložitelný odpad navíc tvoří 45 – 50 % směsného komunálního odpadu. 
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Město Liberec udělí Čestné občanství, in memoriam, Františku Peterkovi 
Bod č.28: Návrh na udělení Čestného občanství  města Liberec in memoriam – František Peterka 

 

Primátor města Liberce Tibor Batthyány předložil radě města návrh na udělení Čestného občanství 

panu Františku Peterkovi, in memoriam. Tento významný divadelní, televizní a filmový herec se narodil 

v Liberci v roce 1922. Tady také v libereckém hospicu loni na konci listopadu zemřel. 

Akt udělení Čestného občanství proběhne ve druhé polovině března letošního roku za účasti 

Zastupitelstva města Liberec. Návrh po odsouhlasení radními projednají ještě liberečtí zastupitelé na 

svém prvním březnovém zasedání. 

Udělení Čestného občanství Františku Peterkovi  za mimořádné celoživotní zásluhy v oblasti rozvoje a 

reprezentace statutárního města Liberec navrhnul primátor města Tibor Batthyány v listopadu 2016, 

a to u příležitosti hercových nadcházejících 95. narozenin (17.3.2017). František Peterka však zemřel 

25.11. 2016, proto se návrh předkládá in memoriam.  Medaili města Liberec za občanské zásluhy 

obdržel v roce 1997. 

„Samozřejmě mě mrzí, že se tohoto slavnostního aktu pan Peterka nedočkal, ale myslím, že ocenění in 

memoriam má také smysl. Připomeneme si jeho mimořádný talent a zavzpomínáme na jeho herecké 

role v prostředí jeho blízkých kolegů i rodinných příslušníků. Každé takové setkání udržuje vzpomínku 

na dotyčného živou a konkrétní,“ uvádí primátor Tibor Batthyány. 

František Peterka (1922 - 2016) byl český filmový, televizní a divadelní herec, dlouhodobě profesně 

spjatý s Libercem nejen jako místem trvalého bydliště, ale i angažmá v Divadle F. X. Šaldy, a  to v letech 

1951 - 1987 jako stálý člen, posléze do poloviny 90. let jako hostující. 

Čestné občanství města Liberec je výrazem uznání mimořádných zásluh o rozvoj města a také o rozvoj 

mezinárodních vztahů v komunální oblasti a spolupráce mezi městy. Čestné občanství může být 

uděleno jak občanům České republiky, tak i občanům cizích zemí. Při udělování čestného občanství 

obdrží vyznamenaný listinu se symboly města.  

 


