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po 1. zasedání Rady města Liberec 
 
 

 
Dnes 1. prosince 2010 se konalo 1. zasedání nově zvolené Rady města Liberec, které se 
zabývalo přípravou rozpočtu města na rok 2011 a finanční situací města. 

 
Večírek skončil – vítejte v realitě 

 

Finanční situace Liberce je horší,  než jsme očekávali. 
 
Nové vedení města, které vzešlo z nedávných voleb, postupně zjišťuje, že finanční situace 
města je mnohem horší, než jak se ji snažilo prezentovat minulé vedení. Chybí jak peníze na 
investice, tak na běžný provoz města. Jedním z hlavních důvodů jsou splátky 2 miliardového 
dluhu, které činí cca 170 mil. Kč ročně, z toho je 100 mil Kč na úrocích. Tyto peníze bude 
město splácet ještě minimálně dalších 10 let. Ke dvěma miliardám úvěrů je ale také nutno 
připočíst vnitřní dluhy, zejména na technické infrastruktuře, které se pohybují v dalších 
stovkách milionů korun. Jedná se především o stav silnic, chodníků a mostních konstrukcí. 
Požadavky jednotlivých odborů a příspěvkových organizací, které jsme převzali od minulého 
vedení, byly cca o 600 mil Kč vyšší, než plánované příjmy. 
 
Dnešní situace je výsledkem nezodpovědného hospodaření minulých vedení města, která 
připravila svým následovníkům  opravdu nelehkou situaci. Město si v minulých letech žilo 
nad poměry, žilo z podstaty a na úkor budoucnosti. To bude nyní potřeba změnit. 
 
Primátor města Jan Korytář k tomu říká: „Nejde jen o to, že musíme začít splácet obrovský 
dluh, který zbyl po našich předchůdcích, ale navíc vyschnou i příjmy z prodeje majetku, 
neboť i ten byl již většinou rozprodán. A cestou rozprodeje zbylého majetku jít nechceme, to 
by bylo řešení na rok, dva.“   
 
Náměstek pro ekonomiku Jaromír Baxa dodává: „Nezbývá nám nic jiného než začít 
maximálně šetřit a pokusit se zajistit pro město další příjmy, zejména formou dotací. Projekty 
v rámci integrovaných plánů rozvoje města by neměly být ohroženy,  ale velmi pozorně 
budeme sledovat čerpání každé položky rozpočtu.“ 
 
Kontakt: 
 
Jan Korytář, 776 561 736 
Jaromír Baxa, 777 152 097 
 



 


