
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

 

 

I N F O R M A C E 

pro jednání zastupitelstva města dne 29.10.2015

 

Zpráva z kontroly činností v privatizovaných nemovitostech za účelem 
poskytování služeb v oblasti výchovy a vzdělávání 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkládá: Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a sociálních věcí 

Zpracoval: Mgr. Lenka Řebíčková, vedoucí oddělení školství 

Telefon: 485 243 374 
  

 



 2

Důvodová zpráva 
___________________________________________________________________________ 

 

V letech 2004 až 2007 statutární město Liberec převedlo původně školské objekty 
(s výjimkou pozemku pro Turistický oddíl Kletr) na jiné obchodní společnosti zajišťující 
vzdělávání nebo na neziskové organizace.  

Odbor školství a sociálních věcí průběžně sleduje činnost organizací, které poskytují v těchto 
objektech své služby. V září až říjnu roku 2015 byly provedeny kontroly, zaměřené na využití 
objektů. Protokoly z kontrol tvoří přílohu tohoto materiálu. Na základě kontrol můžeme kon-
statovat, že smluvní podmínky všechny organizace plní. 

 

 

Přílohy: 

1) Protokol o kontrole - Filmový klub Liberec, sdružení, Chrastavská 273/30 Liberec 
2) Protokol o kontrole - Jednota bratrská, Kolárova 456, 509 11 Nová Paka 
3) Protokol o kontrole - Turistický oddíl Kletr 
4) Protokol o kontrole - Střední odborná škola obchodní, spol. s. r. o. 

 

 



Příloha č. 1

Protokol o kontrole
plnění podmínek v působnosti odboru školství a sociálních věcí

Filmový klub Liberec, sdružení, Chrastavská 273/30 Liberec

Číslo smlouvy 2504/05/0058

Datum uzavření smlouvy 17. 8. 2005

Datum kontroly září 2015

Předmět smlouvy Převod budovy č. p. 73, ul. Kašparova, Liberec 25, umístěné 
na p. č. st. 169, dále p. č. st. 169, p. č. 168 a 179, k. ú. Vesec 
u Liberce.

Smluvní podmínky
Vytvoření multikulturního centra volného času za účelem zajištění kvalitní nabídky 
aktivního využívání volného času a zdravý rozvoj osobnosti mládeže a dětí, provozování 
dětské televize s cílem mediální výchovy mládeže. Zajišťování pomoci formou prevence, 
terapie a profesní pomoci ženám po mateřské dovolené, sociálně slabým, etnickým 
menšinám apod.

1. Plnění smluvních podmínek (popis zjištěných skutečností)

Filmový klub Liberec je zřizovatelem Dětské televize Liberec.
Dětská televize pomáhá dětem a mladým lidem s orientací v mediálním světě například i 
tím, že je naučí informace nejen nacházet, ale i třídit a zařazovat, že média zbaví mýtů, že 
bude podporovat vlastní tvůrčí činnost (včetně umělecké) mladých lidí, že povede k 
aktivitě, činorodosti, samostatnému myšlení, kritičnosti a v neposlední řadě k 
smysluplnému trávení volného času. http://www.dtv-liberec.cz/domu-1/

Centrum Kašpar
Od roku 2005 nabízí poradenské služby lidem, kteří zvažují změnu své profese, obtížně 
získávají zaměstnání nebo potřebují konzultovat sladění práce a rodiny. Pro tyto účely je 
zřízena poradna, kam je možné se objednávat e-mailem či telefonicky.
Další oblastí je vzdělávání (akreditované rekvalifikační kurzy). Doprovodnou službou je ve 
všech případech hlídání dětí v herně.
Třetím pilířem jsou rovné příležitosti žen a mužů. Realizuje genderové audity v libereckých 
firmách. Pořádají workshopy pro zaměstnavatele. Vyhlašují soutěž Vstřícný zaměstnavatel. 

2. Zjištění z jiných zdrojů
„Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“. Tento titul je formou 
státní garance kvality činnosti organizace a současně morálním oceněním činnosti NNO. 
Titul je udělován na základě žádosti a při splnění vyhlášených podmínek. Jeho platnost se 
vztahuje vždy a pouze k vyhlášeným Programům, tj. v současné době na období let 2011 až 
2015.

3. Opatření a doporučení:

Smluvní strany plní podmínky stanovené smlouvou. Bez opatření.
Další kontrola stavu v průběhu roku 2016.



Příloha č. 2

Protokol o kontrole
plnění podmínek v působnosti odboru školství a sociálních věcí

Jednota bratrská, Kolárova 456, 509 11 Nová Paka

Číslo smlouvy
2603/04/0106
2603/04/0287

Datum uzavření smlouvy
7. 10. 2004
6. 12. 2004

Datum kontroly září 2015

Předmět smlouvy

Převod budovy č. p. 100, ul. Růžodolská, na p.č. 666, dále p. 
č. 666, 667 a 668, k. ú. Růžodol I.
Převod budovy č. p. 390, ul. Cyrila a Metoděje, na p. č. 215, 
a č. p. 118, ul.
Růžodolská, umístěné na p. č. 213, dále p. č. 213, 214 a 215, 
k. ú. Růžodol I.
Převod budovy č. p. 155, ul. Růžodolská, na p. č. 388, dále 
p. č. 388, 389 a 397/3, k. ú. Růžodol I.

Smluvní podmínky Provoz předškolního a školního zařízení. 

1. Plnění smluvních podmínek (popis zjištěných skutečností)
Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského je ve školském rejstříku 

zapsána jako školská právnická osoba. Zřizovatelem školy je Jednota bratrská. Organizace 

sdružuje úplnou základní školu (dále „ZŠ“), mateřskou školu (dále „MŠ“), školní družinu 

(dále „ŠD“) a školní jídelny – výdejny pro základní školu a pro mateřskou školu. Kapacita 

základní školy je 225 žáků, mateřské školy 50 dětí, školní družiny 50 žáků.

Ve školním roce 2014/2015 se v devíti třídách vzdělávalo 162 žáků, čímž je celková 

kapacita školy naplněna na 72,0 %.

http://www.sjak.cz/index.php/home.html

2. Zjištění z jiných zdrojů:
Závěr z poslední kontroly České školní inspekce, která proběhla v lednu 2015:

Činnost školy probíhá v souladu s platným rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a 

školských zařízení. Vzdělávání je poskytováno ve shodě se zásadami a cíli školského 

zákona. Organizace vzdělávání je realizována dle pravidel uvedených v dokumentech 

školy. Subjekt zabezpečuje rovnost přístupu ke vzdělání. Nabídka mimoškolní činnosti 

umožňuje žákům rozvoj v oblasti jejich zájmů.

3. Opatření a doporučení:

Škola plní podmínky stanovené smlouvou. Bez opatření.
Další kontrola stavu v průběhu roku 2016.



Příloha 3

Protokol o kontrole
plnění podmínek v působnosti odboru školství a sociálních věcí

Turistický oddíl Kletr

Číslo smlouvy 2504/05/0079

Datum uzavření smlouvy 6. 2. 2006

Datum kontroly říjen 2015

Předmět smlouvy Pozemky p.č. 1703 a p.č. 5841/3 k.ú.Liberec

Smluvní podmínky Vybudování zázemí oddílu na pozemku č. 1703 a 
miniarboreta na pozemku č. 5841/3

1. Plnění smluvních podmínek (popis zjištěných skutečností):

Turistický oddíl Kletr působí v Liberci nepřetržitě od roku 1978. Dotčené pozemky jsou 
přímo sousedící s klubovnou oddílu, jehož záměrem je vytvoření ekologicky vzdělávacího 
koutku v podobě jizerskohorského alpina s ukázkou biotopů typických pro oblast 
Jizerských hor. Jedná se o rozdělení pozemku na několik částí, které jsou postupně 
propojovány pěšinami, zpevněny kamennými zídkami a doplněny chodníčky v duchu 
přírodního alpina. Do terénu byly zapouštěny zásobní nádrže na oběh vody zásobující 
instalovaná jezírka. Byla instalována jezírka na trase budoucího umělého potůčku ve 
vznikajícím biotopu květnaté bučiny a dubohabřiny. Rovněž byla započata práce na 
zatravnění střechy přilehlé garáže, kterou TO Kletr zakoupil pro potřeby technologického 
zázemí a skladu strojů a nářadí. Oddíl na projektu spolupracoval mj. s Botanickou zahradou 
Liberec. Za poslední hodnotící období bylo arboretum doplněno o skaliska a balvany, které 
dotvářejí vzhled krajiny Jizerských hor a jež poskytla zdarma společnost Ligranit a.s. 
Nadále probíhá úprava dřevin, postupně je budováno zavlažování. Nově byly položeny 
geotextilie pro přípravu a založení podhorské loučky.

3. Zjištění z jiných zdrojů (např. kontroly ČŠI aj.):

Dne 14. července 2009 byl vydán Stavebním úřadem Liberec územní souhlas s umístěním 
stavby „zavlažovací systém a umělá tůňka miniarboreta“.

4. Opatření a doporučení:

Opětovná kontrola stavu v roce 2016. Odbor SK doporučuje odboru MS sjednat s TO Kletr 
konkrétní a závazný termín dokončení arboreta.

Foto objektu:





Příloha č. 4

Protokol o kontrole
plnění podmínek v působnosti odboru školství a sociálních věcí

Střední odborná škola obchodní, spol. s r.o.

Číslo smlouvy 2504/05/0116

Datum uzavření smlouvy 17. 1. 2006

Datum kontroly září 2015

Předmět smlouvy Budova č.p. 839, ul. Broumovská, pozemky p.č. 1429/63, 
p.č. 1429/329, 1429/333 a další …viz. čl. I. kupní smlouvy

Smluvní podmínky Provoz střední odborné školy obchodní při poskytování 
úplného středního odborného vzdělání, vytvoření zázemí pro 
obecně prospěšné aktivity shodné s cíli projektového záměru 
kupujícího v dané oblasti

1. Plnění smluvních podmínek (popis zjištěných skutečností):

V souladu se zápisem v rejstříku škol a školských zařízení poskytuje instituce ekonomicky 
zaměřené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou.
Škola má bezbariérový přístup, je otevřená žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 
(dále „SVP“) a podporuje žáky - aktivní sportovce zařazené do středisek vrcholového 
sportu mládeže v Liberci. Prezentuje se jako instituce „rodinného typu“, která poskytuje 
klidné nekonfliktní prostředí a individuální přístup k učení každého žáka.
http://www.soso.cz/

2. Zjištění z jiných zdrojů
Závěry z poslední inspekční zprávy (březen – duben 2013)

- Škola poskytuje vzdělání na základě rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a 
školských zařízení, v souladu se zásadami a cíli vymezenými ve školském zákonu a 
v ŠVP. 

- Rovnost přístupu ke vzdělávání je zajištěna ve všech činnostech. Škola vytváří pro 
žáky bezpečné prostředí, respektuje vzdělávací potřeby jednotlivců a poskytuje jim 
účinnou pomoc. 

- Slabou stránkou školních preventivních systémů a negativním faktorem zůstává 
vzrůstající vysoká absence žáků, kterou se škole nedaří účinně řešit. 

- Průběh vzdělávání směřuje k podpoře rozvoje osobnosti žáka v souladu s odbornou 
profilací školy. 

- Obsah školních vzdělávacích programů je v souladu s rámcovými vzdělávacími 
programy pro odborné vzdělávání. 

- Řízení pedagogického procesu z hlediska plánování, organizace a kontroly je 
funkční. 

- Personální, materiální a finanční podmínky umožňují realizovat cíle školních 
vzdělávacích programů.

3. Opatření a doporučení:

Škola plní podmínky. Bez opatření.
Další kontrola stavu v průběhu roku 2016.


