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Tisková zpráva 
po 1. mimořádné schůzi 

Rady města Liberec 

Celkem 4 body měla na svém programu 1. mimořádná schůze Rady města Liberec, která se 

uskutečnila v úterý 13. ledna 2015. Tím hlavním byl návrh hospodaření města v letošním roce.  

 

Nový rozpočet města je přehlednější 
Bod č. 4: Návrh rozpočtu SML a řízených organizací na rok 2015 a návrh hospodářské činnosti SML na 

rok 2015 

Nové vedení Liberce přichází s novým přístupem k rozpočtu. Rozpočet na rok 2015 bude pro běžné 

občany přehlednější, počítá se splácením dluhu i s prostředky na investice, a přináší také několik 

novinek. Město bude v tomto roce hospodařit s příjmy 1,583 miliardy Kč., výdaje budou ve stejné výši. 

„Snažili jsme se s kolegy zejména o to, aby oproti minulým rokům byl městský rozpočet přehlednější, 

srozumitelný a aby každý, kdo o to bude mít zájem, se v něm rychle a snadno zorientoval,“ vysvětlil 

statutární náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář. Vedení města 

plánuje, že se plán hospodaření během roku objeví na internetových stránkách města jako rozklikávací 

rozpočet, aby občané měli přehled, jak se nakládá s jejich penězi. 

Na splátky dluhu je pro letošek vyčleněno přes 230 mil. Kč. Nové vedení města ale nepřichází na radnici 

jen s cílem šetřit a splácet dluhy. To je pouze předpoklad dalšího rozvoje, který bude z rozpočtu 

podpořen investicemi ve výši 120 mil. Kč. Kromě stávajících fondů pro opravy školských, kulturních a 

sociálních zařízení města vzniknou i fondy nové. Jedná se o fond pro rozvoj energetických zařízení, fond 

na rozvoj veřejné zeleně či fond na opravy komunikací.  

Nové vedení města chce také více podporovat neziskové organizace a občanské aktivity. Na dotace do 

sportu bude vyčleněno 10 mil. Kč, na dotace do sociálních služeb bude k dispozici 5 mil. Kč, polepší si 

ale také kulturní fond, kde bude na kulturní projekty pro rok 2015 vyčleněn 1 mil. Kč.  

Další novinkou je nové členění mzdových nákladů. Od roku 2015 nepůjde již jen o jednu souhrnnou 

položku, jako doposud, ale u každého odboru bude jednoduše dohledatelné, jaké má který odbor 

náklady na mzdy. Současně dochází k personálnímu posílení odborů, v jejichž náplni je buď získávání 

dotací a dalších finančních prostředků, nebo dohled nad tím, aby výdaje města byly vynakládány co 

nejefektivněji. Nově proto budou zřízena místa manažera pro získávání dotací či městského energetika. 

Posílen byl i rozpočet městské policie, tak, aby ředitel městské policie mohl i nadále zlepšovat 

bezpečnost v našem městě. 



Vzhledem ke stavu městských financí a hrozbám sankcí, ale i proto, aby město mělo peníze na 

kofinancování projektů z evropských dotací, byla nově vytvořena rezerva ve výši 45 mil. Kč. 

Připomínky k návrhu rozpočtu může veřejnost zasílat do 27. ledna na adresu 

korytar.jan@magistrat.liberec.cz, případně se občané mohou v úterý 27. ledna od 17.00 hodin 

v přízemí radnice (zasedací sál zastupitelstva) zúčastnit besedy na téma „Návrh rozpočtu na rok 2015“. 

Podrobný návrh rozpočtu, který schválili na svém jednání liberečtí radní, a který bude již na lednovém 

zasedání předložen zastupitelům, najdou zájemci také na internetových stránkách statutárního města 

Liberce, na www.liberec.cz/rozpocet2015. 
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