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Tisková zpráva 
IV. zasedání Rady města Liberec 

 
 

 
Radní Statutárního města Liberec se na svém letošním čtvrtém jednání konaném v úterý 17. února 2009 
zabývali více téměř 40 body. Jako obvykle byly na programu zasedání otázky ze všech důležitých 
součástí správy města; konkrétně majetkoprávní operace, přidělení obecních bytů nebo návrhy na zřízení 
několika fondů města. 
 

Návrh prvního rozpočtového opatření roku 
Bod č. 7: „Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec pro rok 2009“ 
 

První rozpočtové opatření bývá v případě Liberce zpravidla ve znamení zapracování fakticky sdělených 
částek dotací v rámci souhrnného vztahu s KÚ LK. Jelikož je totiž rozpočet na další rok schvalován ještě 
v prosinci roku předchozího, odbor ekonomiky MML do něho předkládá čísla získaná na základě velmi 
konzervativního kvalifikovaného odhadu.  
V letošním roce se v 1. RO promítají i jiné vlivy. Hlavním z nich je rozhodnutí MPPSV CR, kterým se 
snižují dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na 
péči na úroveň roku 2008. Vedlejší vliv je v 1. RO vidět ze skutečnosti vzniku nových orgů v souvislosti 
s novou organizační strukturou magistrátu. Proto dochází k přesunům mezi schválenými rozpočtovými 
položkami, které však na objem rozpočtu nemají vliv. 
 
 Schválený rozpočet + / - úprava RO Návrh po 1. RO 

Příjmy 1 725 251 818 - 55 659 113 1 669 592 705 
Výdaje 1 657 657 150 - 55 659 113 1 602 016 037 
Financování 67 576 668 0 67 576 668 
 

Tímto návrhem se budou zabývat zastupitelé na svém nejbližším zasedání. 
 
Město bude plátcem DPH 
Bod č. 8: „Uplatňování DPH ve Statutárním městě Liberec“ 
 

Od 1. února vstoupila v platnost novela zákona o DPH, podle které se plátcem DPH nově stávají také 
územně samosprávní celky, které dosáhnou obratu rozhodného pro určení (1 milion korun) a do tohoto 
obratu musejí nově započítávat i plnění osvobozená (nájem pozemků, bytů, staveb a nebytových prostor). 
Statutární město Liberec tohoto obratu dosáhlo již v lednu tohoto roku, a tudíž bylo povinno se 
zaregistrovat jako Osoba povinná k dani. 
V souvislosti s registrací k dani je však nutné provést několik úkonů, jejichž seznam byl vypracován 
speciálním pracovním týmem skládajícím se z ekonomů města, městského obvodu a projektových 
specialistů ve spolupráci s auditory a daňovým poradcem. Radní tento dlouhý seznam schválili a souhlasili 
s jeho postupným naplňováním. Nejzásadnější změnou vyvolanou plátcovstvím DPH je nová koncepce 
rozpočtu, ve které budou nově všechna plnění dotčená povinností evidence účtovány jako hospodářská 
činnost. 
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Liberec rozdělí další stovku komposterů 
Bod č. 11: „Výpůjčka kompostérů a návrh smlouvy o výpůjčce“ 
 

Ekologickou výchovu a osvětu dětí i dospělých  již několik let podporuje Statutární město Liberec. V roce 
2005 (29. 9.) zastupitelé schválili  Plán odpadového hospodářství města Liberec a v jeho závazné části  
je  stanoven úkol rozšiřovat  a podporovat domácí kompostování. To je jednou z možností, jak využít 
biologicky rozložitelný odpad ve prospěch své zahrady a patří také mezi nejlevnější způsoby likvidace 
odpadu ze zeleně.  
Kompostér mohou občané letos získat, stejně jako v předchozích letech, prostřednictvím soutěže, 
zveřejněné v březnovém Zpravodaji liberecké radnice. Občané, kteří splní vyhlášené podmínky budou 
zařazeni do slosování. Celkem lze vyhrát 97 kompostérů. S vylosovanými bude uzavřena smlouva o 
výpůjčce. V minulých letech takto SML přidělilo několik desítek kompostérů. 
 
 
 

Nové fondy pro rozvoj městských organizací 
Bod č. 15: „Zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací“, bod 
jednání č. 16: „Zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací“ 
a bod jednání č. 26: „Zřízení, statut a pravidla čerpání Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací 
sociálního a zdravotního zaměření“ 
 

Rada města loni v červnu schválila systém použití odpisů majetku příspěvkových organizací města a 
uložila náměstkům primátora Naďě Jozífkové a Ondřeji Červinkovi v rámci řízeného resortu zřídit 
příslušné fondy. V případě náměstkyně Jozífkové jde o Fond  pro financování rozvoje příspěvkových 
organizací  sociálního a zdravotního zaměření, v případě náměstka Červinky jsou to Fond  pro financování 
rozvoje školských příspěvkových organizací a Fond pro financování rozvoje kulturních  příspěvkových 
organizací. 
Fondy budou sloužit všem příspěvkovým organizacím příslušného zaměření, jejichž zřizovatelem je SML. 
Základním zdrojem tvorby fondů budou odpisy nemovitého majetku uvedených zařízení, pouze u Fondu 
pro rozvoj školských příspěvkových organizací to budou navíc i odpisy movitého majetku. Ve všech třech 
případech je možným doplňkovým zdrojem případný příděl z rozpočtu města. Prostředky z fondů budou 
používány přísně účelově k financování konkrétních akcí obnovy a rozvoje příslušných příspěvkových 
organizací. Funkci správní rady bude vykonávat Rada města Liberec, a to u všech tří fondů. Zřízení, 
statut a pravidla  výše uvedených fondů musí ještě projít schvalovacím řízením městského zastupitelstva. 
 

 
 
Správní rady tří fondů navrhují přidělení dotací 
Bod č. 18: „Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu SML pro 1. kolo 2009“, 
bod jednání č. 19: „Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání na přidělení dotací z Fondu na podporu 
a rozvoj vzdělávání  SML – 1. kolo 2009“ a bod jednání č.29: „Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci 
na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci SML pro 1. a 2. kolo 2009“ 
 

Sportovní fond SML v roce 2009 hospodaří s celkovou částkou 5 248 052 Kč, přičemž zastupitelstvem 
schválený rozpočet činí 5 150 000 Kč a částka 98 052 Kč je zůstatek z loňského roku. Dne 7. ledna 
2009 byla uzávěrka na vypsané 1. kolo dotací, kdy bylo podáno 99 žádostí s požadovanou dotací ve výši 
3 479 751 Kč. Členové správní rady podali u 30 žádostí návrh na nepřidělení  dotace. Zbývajícím 69 
žádostem byla přidělena k rozdělení částka 1 320 990 Kč. Mezi úspěšnými jsou např. Florbal Club 
Liberec,  Bruslařský klub Variace Liberec, Grácie, o. s. ,  Klub mládeže stolního tenisu, TJ Kardio Liberec, 
TJ Lokomotiva Liberec,  aj.  
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SML vyhlásilo v prosinci 2008 1. kolo dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání, jehož uzávěrka 
byla 30. 1. 2009. Celkem bylo evidováno 55 žádostí, z nichž jedna byla převedena z Kulturního fondu 
SML. Požadavky uchazečů o dotace činily 2 014 392 Kč. Dotace nebyla přidělena 19 žádostem, z toho 3 
žádosti správní rada přeřadila do Kulturního fondu SML. Naopak dotace byly přiděleny 36 žádostem, a to 
v požadované výši nebo byly adekvátně kráceny. Pro 1. kolo dotací bylo rozhodnuto vyčlenit částku ve výši 
763 100 korun. Mezi úspěšnými žadateli jsou např. MŠ Čtyřlístek, Flétnové soubory Notičky a Osminky 
při ZŠ Aloisina výšina, ZŠ Česká, ZUŠ Frýdlantská, ZŠ Husova, ZŠ Křižanská či Sdružení Ámos, o. s. 
Liberec. 
 
SML rovněž vyhlásilo 1. a 2. kolo dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci,  s uzávěrkou 16. ledna 
2009, přičemž 1. kolo se týkalo zahraničí, kdy projekty jsou realizovány v partnerských městech, a 2. 
kolo bylo zaměřeno na projekty realizované v Liberci. Celkem bylo podáno 7 žádostí s požadavkem na 
přidělení dotací ve výši 184 520 Kč. Správní rada rozhodla o přidělení dotací všem 7 žádostem, z nichž 3 
byly pokryty v plné výši, ostatní byly kráceny.  Mezi žadatele se rozdělí částka 86 800 korun. Úspěšnými 
žadateli jsou JUDOCLUB Liberec, Regionální organizace zdravotně postižených Sever, Liberec,  ZŠ 
Dobiášova, Centrum volného času Arabela, ZŠ Barvířská a TU Liberec. 
 
Všechny návrhy fondů na rozdělení dotací budou projednány ještě v zastupitelstvu města. 
 
 
Byty v Zeleném údolí získávají své budoucí nájemníky 
Bod č. 25: „Přidělení obecních bytů na základě výběrového řízení – pro příjmově vymezené osoby“ 
 

Rada města na svém 4. zasedání schválil přidělení bytů v nových objektech postavených v Zeleném údolí, 
v ulici Krejčího 1175-1178. Byty byly přiděleny 62 zájemcům, kteří se přihlásili do výběrového řízení. 
Jejich žádosti byly posuzovány dle schválených Pravidel pro přidělování bytů pro příjmově vymezené 
osoby a následně ještě projednány v Komisi humanitní. Byty o velikosti 1+kk získalo 18 zájemců, 1+1 
získalo 11 zájemců, 2+kk bylo přiděleno 22 zájemcům, 2+1 získalo 8 zájemců a byty o velikosti 3+1 získali 
3 zájemci.  
Jde o byty, které v současné době slouží k ubytování pro potřeby MS Liberec 2009. Přidělováním dalších 
bytů v této lokalitě se rada města bude ještě jednou zabývat. Za připomenutí stojí, že radní na svých 
minulých zasedáních již schválili přidělení několika desítek bytů v DPS, které jsou součástí tohoto areálu. 
Kapacita nově postavených bytů je tak již z velké části využita. 
 
 
Jak pracovala městská policie v loňském roce 
Bod č. 34: „Zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2008“ 
 

Členové městské rady na svém 4. zasedání vzali na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Liberec za 
rok 2008. 
Nejzajímavější údaje ze zprávy o činnosti městských strážníků, kterou bude projednávat zastupitelstvo 
města na svém nejbližším zasedání jsou tyto: 
 

 Rok 2007 Rok 2008 
Zjištěno a řešeno přestupků 23 252 23 627 
- z toho nejvíce (proti silničnímu provozu) 17 196 16 721 
- z toho nejméně (proti alkoholismu) 137 4 
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Na úseku kontrolní činnosti parkovacího systému: 
 

 Rok 2007 Rok 2008 
Uloženo pokut za „botičky“ 3 046 100 Kč 2 986 200 Kč 
   - z toho vybráno hotově 1 951 500 Kč 1 959 400 Kč 
Nasazeno „botiček“ 12 079 11 468 
   
Uloženo pokut za „odtahy“ 69 900 48 400 
Počet přestupků řešen „odtahy“ 873 748 
Nařízeno „odtahů“ 786 602 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Liberci 17. února 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Korych 
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec 


