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Tisková zpráva 
VI. zasedání Rady města Liberec 

 
 

 
Radní Statutárního města Liberec se na svém letošním šestém jednání konaném v úterý 17. března 2009 
zabývali více než 35 body. Jako obvykle byly na programu zasedání otázky ze všech důležitých součástí 
správy města; konkrétně majetkoprávní operace, rozvojové projekty nebo přidělování bytů. 
 
 

Zpráva mezinárodně uznávané auditorské společnosti 
Bod č. 13: „Zpráva auditorské společnosti Deloitte Audit s. r. o.“ 
 
Radní se na svém zasedání zabývali také zprávou auditorské společnosti Deloitte Audit, s. r. o. Tato 
společnost byla k provedení auditu vybrána coby mezinárodně uznávaná společnost usnesením 
zastupitelstva ze září loňského roku.  
Zpráva uvádí nedostatky, které byly zjištěny při přezkoumání hospodaření SML. V souhrnu se ale dá říct, 
že jde o zjištění, která již dříve vykřl auditor města a která vyplývají z chyb v zaúčtování některých 
operací. Zároveň ale auditoři uvádějí, že města a obce mají zákonem nastavenou metodiku, která 
neumožňuje zjištěné nesprávnosti v témže roce napravit. Výrok auditora totiž přichází až po roční 
uzávěrce.  
Odbor ekonomiky již započal s kroky směřující k odstranění zjištěných nedostatků, které nemají vliv na 
chod města ani nepředstavují žádné společensky závažné pochybení, nýbrž jde o administrativní 
záležitosti. Zpráva bude předložena zastupitelům a ti se jí budou zabývat ještě v první polovině letošního 
roku. 
 
DPH se promítne do některých nájemních vztahů 
Bod č. 13a: „DPH na výstupu“ 
 

O tom, že Statutární město Liberec se od 1. dubna stane plátcem DPH jste již byli informováni na 
minulých tiskových konferencích. Radní ale tentokrát projednali dopady této události vyvolané změnou 
legislativy do života občanů města.  
Daň z přidané hodnoty se totiž promítne i na výstupu, a to ve výši 19% v pronájmech garáží a garážových 
stání, kulturních a sportovních zařízení, nemovitostí pronajatých nájemcům plátcům, teplárenských 
zařízení, veřejného osvětlení, reklamních ploch nebo v případě krátkodobých pronájmů do 48 hodin.  
9% DPH bude připočteno u poskytování ubytovacích služeb, což v případě Liberce znamená u nájemného 
za „holobyty“ v Kateřinské ulici. Je však třeba zdůraznit, že v tomto případě přistoupili radní k variantě, 
že zmíněné zavedení DPH nebude mít vliv na výši nájemného, kterou zdejší obyvatelé platí. O DPH 
totiž bude snížena sazba nájemného, takže měsíční platby zůstanou na stejné výši. 
U ostatních plnění bude uplatňována nulová sazba DPH. Nájemné v bytech se tedy nezvýší, neboť spadá 
do kategorie 0% DPH. 
 

Fond zdraví navrhuje rozdělení dotací 
Bod č. 17: „Návrh správní rady Fondu zdraví na přidělení dotací z Fondu zdraví v rámci I. a II. výzvy roku 2009“ 
 

Fond zdraví  hospodaří v roce 2009 s rozpočtem ve výši 1 milionu korun. SML vyhlásilo I. a II. výzvu 
k předkládání žádostí  o dotace s uzávěrkou 13. 2. 2009. V rámci I. výzvy za účelem podpory zdravotních, 
preventivních a léčebných programů, aktivit směřujících ke zlepšení kvality  života osob s dlouhodobě 
nepříznivým zdravotním stavem, aktivit v sociální oblasti aj. bylo přijato 51 projektů od 44 žadatelů.  
 



2 

 
 
 
Celková výše požadovaných prostředků činila 2 464 037 Kč. Správní rada nepřidělila dotace na tři 
projekty a v rámci I. výzvy rozdělila mezi žadatele částku 706 054 Kč. Dotace získaly např.  Rytmus 
Liberec, o. p. s., na projekt sociální rehabilitace (40 tis. Kč),  Svaz diabetiků ČR na podporu zdravotních a 
léčebných programů (10 tis. Kč), Reva, o. p. s., na projekt zvyšování kapacity (20 tis. Kč). 
V rámci II. výzvy, která byla zaměřena na pořízení drobného hmotného majetku pro organizace 
poskytující sociální či související služby, bylo přijato 21 projektů od 19 žadatelů. Jejich požadovaná 
celková výše činila  361 463 Kč. Správní rada fondu nepřidělila finanční prostředky 2 projektům a mezi 
ostatní rozdělila částku 166 765 Kč. Mezi úspěšnými uchazeči jsou:  D.R.A.K, Základní škola a mateřská 
škola pro tělesně postižené, Celia – život bez lepku, o. s., Tyfloservis, o. p. s.  
Tento návrh musí ještě schválit zastupitelé města. 
 
Veřejná zakázka na nakládání s odpady 
Bod č. 23: „Vyhlášení veřejné zakázky na zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území Statutárního 
města Liberec“ 
 
V červenci příštího roku končí platnost patnáctileté smlouvy, kterou má město uzavřenou se společností 
.A.S.A. Liberec, s. r. o. na zneškodňování odpadů. V této souvislosti radní projednali a schválili materiál, 
kterým se vyhlašuje veřejná zakázka na zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území SML a 
zároveň je jmenována komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Výkon 
zadavatelských práv bude při této zakázce pro město zajišťovat odborná firma, a to na základě mandátní 
smlouvy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Liberci 17. března 2009 
 
 
 
 
 

Martin Korych 
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec 


