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Páté největší město České republiky

Rozloha 106 km2

48 % poměr zeleně vč. lesů 

Nadmořská výška radnice 374 m n. m. 

104 tisíc obyvatel

Počet částí města: 33

Jeden městský obvod

První písemná zmínka roku 1352

Ještěd – stavba století

Průměrné srážky cca 650 mm

9 °C průměrná roční teplota
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Jaroslav Zámečník
primátor statutárního města Liberec

Slovo primátora

Jedním z dobrých ukazatelů vstřícného a otevřeného města je, 
že vydává o  sobě a  svém stavu výroční zprávu nebo ročenku. 
V  Liberci jsme zvolili formu ročenky. Nemohli jsme navázat na 
předchozí roky, protože bohužel žádná data v takto ucelené po-
době nevycházela. Poslední ročenku vydalo město v roce 2000 
a už málokdo si na ni vzpomene. 

Rádi bychom každým rokem, počínaje rokem 2018, shrnuli v pu-
blikaci, kterou budeme nazývat Ročenkou, základní statistické 
údaje, fakta o městě, jeho hospodaření nebo také o struktuře úřa-
du. Od teď budeme pravidelně sledovat ukazatele a určité vývo-
jové trendy například v oblastech demografie, bydlení, cestovní-
ho ruchu, rozpočtu města, dále z odborů magistrátu a městských 
organizací a společností. 

Ročenka, kterou držíte v  ruce, přináší především souhrn toho 
nejzajímavějšího, co rok 2018 městu Liberec přinesl. Chceme se 
vyhnout uvádění suchých čísel ze statistik. Uvnitř proto najdete 
vybraná zajímavá data od počtu narozených dětí přes množství 
laviček až například po tržby zoologické zahrady. V  závěru při-
nášíme i významné události roku po jednotlivých měsících. Ro-
čenka si neklade za cíl detailně popisovat činnost odborů úřadu 
nebo městských organizací. S  tou se zájemci mohou seznámit 
například na internetových stránkách www.liberec.cz. Většinu 
toho, co vám Ročenka Liberec 2018 na sto stránkách přináší, 
však v takto soustředěné formě na internetu nenajdete.

Přeji vám příjemné listování a věřím, že zde naleznete nejen vše, 
co vás zajímá, ale i mnoho zajímavostí, které vás jistě překvapí.



2 Statutární město^Liberec

Zpráva o stavu Liberce 2018

Tento stručný dokument vznikl na jaře 2018 v souvislosti s nálezem uzavřené skleněné schránky pod torzem bývalého 
stromu republiky v parku Clam-Gallasů, kam ji 18. května 1946 ukryli naši předci. Ke  100. výročí založení Československa, 
dne 28. října 2018, byl vysazen padlý strom republiky znovu a do jeho kořenů bylo vloženo pouzdro s následujícím textem 
Ivana Langra oslovujícím budoucí objevitele.

Úplně na úvod se vás, milí čtenáři, musím hypoteticky zeptat, 
zda na jihozápadní straně města na kopci vysokém 1012 me-
trů ještě vůbec stojí horský vysílač a hotel Ještěd, který byl 
od svého otevření v roce 1973 hlavním symbolem města? Je 
až nepochopitelné, že unikátní hyperboloid architekta 
Karla Hubáčka, tak mimořádně drahý všem Libe-
rečanům, byl v  naší době v  ne příliš dobrém 
technickém stavu. A i vyhlídky na blízkou re-
konstrukci se nezdály být kdovíjak naděj-
né. Pokud už tedy Ještěd podlehl času, 
jde díl viny za to i na hlavy naší generace.

Liberec je v  současné době pátým 
největším městem České republiky 
a  prvním z  dalších šesti krajských měst, 
která čítají kolem jednoho sta tisíc oby-
vatel. Vyšší počet občanů už mají jen Praha 
(1 294 513), Brno, Ostrava a  Plzeň, která jich 
jako čtvrtá v pořadí uvádí 170 936. 

Populace statutárního města Liberec k prvnímu dni roku 2018 
dosahovala 103 979 obyvatel. Bylo to nejvíce od roku 2004, 
kdy naopak počet obyvatel klesl nejníže za posledních 30 let – 
na pouhých 97 400 občanů. Měřeno našima očima je tedy sou-

časný Liberec atraktivním místem k žití, kam se meziročně 
stěhuje přes dva tisíce nových lidí a narodí se tu pra-

videlně přes tisíc dětí za rok. 

Mikroklima města stále dlouhodobě odpoví-
dá tzv. mírnému pásu s pravidelným střídá-
ním čtvera ročních období, ale změny jsou 
již delší dobu patrné. Tuto zprávu například 
píši na sklonku snad nejteplejšího léta za 
posledních nejméně 200 let. Teploty chví-

lemi dosahují téměř k 40 stupňům Celsia, už 
několik měsíců nijak vydatněji neprší a hladi-

na Lužické Nisy klesla na své historické mini-
mum. 

Jako statutární město (statut město získalo k 24. 11. 1990) 
se Liberec územně člení na tzv. velký Liberec, který aktuál-
ně samostatně spravuje 32 městských čtvrtí, a  samostatný 
městský obvod Vratislavice nad Nisou, který si řídí celou řadu 
svých záležitostí autonomně. Správu statutárního města Libe-
rec toho času vykonává 39členné zastupitelstvo města (nej-
vyšší orgán) a 9členná rada města, složená z primátora, jeho 
náměstků a čtyř radních. Magistrát města se zhruba 450 za-
městnanci je pak úřadem veřejné správy, zajišťujícím veřejné 
služby občanům v samostatné působnosti obce (majetek, roz-
voj, kultura, školství, sociální věci aj.) a v přenesené působnos-
ti státu (osobní a dopravní agendy, stavební řízení aj.). Obvod 
Vratislavice má vlastní zastupitelstvo, radu se starostou, mís-

Tuto  

zprávu píši na  

sklonku snad  

nejteplejšího léta za 

posledních 200 let.
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Zpráva o stavu Liberce 2018

tostarostou, radními i svůj úřad. Mimochodem, v Liberci jsme 
vždycky vtipkovali, že jednou k sobě jako další čtvrť připojíme 
i blízký, populací sotva poloviční Jablonec nad Nisou. 

Naše město disponuje rozvinutým průmyslem (převážně 
automobilovým), koncentrovaným zejména ve dvou průmy-
slových zónách ve čtvrtích Doubí a  Ostašov, a  také 
pestrou strukturou služeb; zemědělství naopak 
skomírá. Kapitálová účast v  jednotlivých prů-
myslových podnicích odráží prakticky celý 
globalizovaný svět  – najdeme zde firmy 
s  vlastníky z  Japonska, Německa, Fran-
cie, Španělska a mnoha dalších zemí. Jen 
čistě českých firem nenápadně ubývá. 
Podle evidence úřadu práce bylo v okre-
se Liberec k 30. 6. 2018 jen 3,5 % lidí bez 
práce, což je vůbec nejméně za posled-
ních několik let. Jde o  pozitivní výsledek 
celkové hospodářské konjunktury České re-
publiky předešlých tří až čtyř let. My teď tušíme 
jen to, že toto období prosperity jako zákonitost 
jednou musí skončit.

I samo město díky ekonomickému růstu nyní požívá mimo-
řádných, zejména daňových příjmů do svého rozpočtu. Jeho 
výdajový objem v roce 2018 (ke dni schválení) činil 2,4 miliar-
dy českých korun. Protože vůbec netuším, v jaké geopolitic-
ké situaci se ve vaší době Česká republika nachází, uvádím 
raději to číslo i ve čtyřech dnes nejznámějších cizích měnách 

dle jejich aktuálního kurzu ke koruně: 94 milionů 
EUR, 109 milionů US dolarů, 742 milionů čín-

ských jüanů a  7,2 miliardy ruských rublů. 
Z  předchozích dvou dekád, kdy velmi 

masivně investoval, si ale s  sebou Li-
berec nadále nese dluh ve výši zhruba 
1,8 miliardy korun, který musí pravi-
delně splácet. A je nutné říci, že dluhy 
jsou  – bohužel  – novodobou metlou 
lidstva. V  průměru je každý desátý 

Liberečan vč. kojenců nyní soukromě 
zadlužen ve výši 265 tisíc korun. Dlu-

ží státy, města, firmy, rodiny, jednotlivci 
a  dokonce i  banky sobě navzájem. Je to 

zkrátka bláznivý svět, který hrozí nás jednou 
vrhnout zpět do doby směnného obchodu.

Vzdělání považujeme za důležitou součást našich životů, 
nechceme být společenstvím hlupců. Na svém území sta-
tutární město aktuálně zřizuje 30 mateřských škol a 22 škol 
základních (vč. jedné pro děti s  hendikepy a  jedné základní 
umělecké). V roce 2018 mateřské školy navštěvovalo zhru-
ba 3 000 dětí převážně ve věku od 3 do 6 let. Základní školy 
pak poskytovaly výuku téměř 8 700 žákům. Rozpočet města 
v roce 2018 provoz škol zajišťoval bezmála 140 miliony ko-
runami (mzdy zaměstnanců škol zvlášť hradil stát) – devítileté 
základní vzdělání bylo v naší době povinné pro každého. Na 
území města dále najdeme 17 středních škol zřizovaných jak 
Libereckým krajem, tak soukromými subjekty. A  také Tech-
nickou univerzitu Liberec, zastřešující 7 fakult a  1 odborný 
ústav, kde studuje téměř 7 tisíc studentů, z nichž je zhruba 
500 cizinců.
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Vysoká míra kvality života v Liberci mj. souvisí i s možností vel-
kého kulturního a  sportovního vyžití občanů. Jen samo sta-
tutární město zřizuje dlouhodobě dvě divadla (třísouborové 
Divadlo F. X. Šaldy a  Naivní divadlo) a  dvě zahrady (nejstarší 
botanickou zahradu ve střední Evropě z roku 1895 a nejstarší 
zoologickou zahradu na území Česka z roku 1919). 

Ke sportovním účelům i  velkým společenským 
akcím nám pak slouží komplex Sport Parku 
Liberec s velkou hokejovou arénou a mno-
ha dalšími sportovišti z roku 2005. Obča-
né města ale rádi tráví volný čas i v bez-
počtu menších kulturních a sportovních 
zařízeních či klubech. Z  významných 
společenských institucí na území města, 
které zde však zřizuje Liberecký kraj, lze 
jmenovat především Krajskou vědeckou 
knihovnu, Oblastní galerii Liberec – Lázně 
či Severočeské muzeum Liberec. Liberec je 
tak v  pohledu na sebe rozdělen ve dví  – část 
občanů tvrdí, že je městem sportu, druhá část, že 
kultury. Asi nemá smysl tomu soudcovat, měli bychom 
být spíš rádi, že si tu každý prostě najde své.

V  rámci zajištění dalších veřejných služeb Liberec financuje 
nebo jinak podporuje především městskou hromadnou do-
pravu 4 linkami tramvají a 40 linkami autobusů, přičemž jed-
na tramvajová linka taky vede do již vzpomínaného Jablonce, 
svoz a  likvidaci zhruba 30 tisíc tun odpadů za rok či sociální 
a  zdravotní služby. Ve městě mimo mnoha soukromých am-

bulancí sídlí Krajská nemocnice Liberec s  2 500 
zdravotníky a 19 mezioborovými či specializo-

vanými lékařskými centry. I  tak ale máme 
z nemocí strach a ročně nás, Liberečanů, 

zemře kolem tisícovky. Náš nejstarší žijí-
cí občan letos v lednu oslavil už 103 let, 
ale přesto mi to nedá se vás dotázat, 
zda se lidstvu už přece jenom nepoda-
řilo namíchat nápoj Makropulos zajišťu-
jící nesmrtelnost? Sám bych ho doušek 

přivítal, protože život v naší době je přes 
všechna každodenní trápení velmi hezký 

a pokojný.

Rok 2018 je rokem významným, jubilejním. Kro-
mě již vzpomínaných oslav 100. výročí Českoslo-

venské republiky (která ale už plné čtvrtstoletí neexistuje) si 
připomínáme i  50 let od neblahé okupace vojsky Varšavské 
smlouvy, kdy se naše země i  naše město zatím naposledy 
ocitly v přímé válečné zóně. Moc bych si přál, aby toto mírové 
období bez přerušení stále ještě platilo i za vašich časů. 

Na Liberec ale letos připadá i  200 let od chvíle, kdy na jeho 
půdu vstoupil v  roce 1818 šestnáctiletý mladíček, který pak 
se svými potomky ovlivnil tvář a  význam města nejméně na 
století dopředu – Johann Liebieg, zakladatel slovutných textil-
ních továren, z nichž už ale dnes nezbylo zhola nic. Není tomu 
přitom tak dávno, co jsme se k historickému dědictví Liebie-
gů nemohli celých 40 let totality nahlas ani hlásit. Snad jste 
zachování odkazu svých předků přece jenom otevřenější, než 
jsme byli my.
� Ivan�Langr�(redakčně�kráceno)
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Zpráva o stavu Liberce 2018
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Vysazení Stromu republiky a vložení poselství budoucím generacím 28. října 2018
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Rok Obyvatelé  
k 31. 12.  Narození* Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek

přirozený
Přírůstek 
migrační

Přírůstek
celkový

1997 100 049 835 956 1 025 1 211 -121 -186 -307

1998 99 794 859 982 1 096 1 228 -123 -132 -255

1999 99 588 907 942 1 058 1 229 -35 -171 -206

2000 99 155 900 993 978 1 318 -93 -340 -433

2001 98 380 946 1 005 1 174 1 917 -59 -743 -802

2002 97 677 926 984 1 611 2 256 -58 -645 -703

2003 97 770 911 969 2 169 2 018 -58 151 93

2004 97 400 975 975 1 758 2 128 - -370 -370

2005 97 950 997 907 2 387 1 927 90 460 550

2006 98 781 1 046 944 2 784 2 055 102 729 831

2007 99 721 1 177 977 3 338 2 598 200 740 940

2008 100 914 1 253 975 3 271 2 356 278 915 1 193

2009 101 625 1 207 973 2 853 2 376 234 477 711

2010 101 865 1 257 882 2 401 2 536 375 -135 240

2011 102 005 1 176 961 2 221 2 038 215 183 398

2012 102 113 1 176 1 059 2 319 2 328 117 -9 108

2013 102 301 1 127 1 008 2 429 2 360 119 69 188

2014 102 562 1 096 971 2 442 2 306 125 136 261

2015 103 288 1 181 1 030 2 771 2 196 151 575 726

2016 103 853 1 246 1 001 2 605 2 285 245 320 565

2017 103 979 1 181 1 053 2 483 2 485 128 -2 126

2018 104 445 1 181 1 043 2 720 2 392 138 328 466

Demografie Liberce 1997–2018

�Přehled�vychází�ze�zdrojů�ČSÚ.�*�Živě�narozené�děti�dle�trvalého�pobytu�matky�v době�porodu
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Rok Sňatky* Rozvody** Potraty

1997 570 417 656

1998 623 495 652

1999 631 220 590

2000 639 349 563

2001 581 346 523

2002 635 363 495

2003 528 361 489

2004 613 324 503

2005 633 323 472

2006 591 430 457

2007 655 409 472

2008 589 346 464

2009 539 336 449

2010 494 344 497

2011 482 319 455

2012 477 286 499

2013 456 334 459

2014 415 299 493

2015 494 309 480

2016 523 294 493

2017 580 294 460

2018 563 252 407

Sňatky, rozvody, potraty

303

435

568

700

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Sňatky Rozvody

97 000

99 000

101 000

103 000

105 000

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Počet obyvatelPočet obyvatel

Sňatky Rozvody

�Přehled�vychází�ze�zdrojů�ČSÚ.

�*�Dle�trvalého�pobytu�ženicha –�Liberec

**�Dle�trvalého�pobytu�manželů
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Bydlení

Průměrná cena bytu, domu a pronájmu za 1 m2 v Liberci

2015 2016 2017 2018

Cena bytu za 1 m2 v Kč 25 000 27 000 32 000 35 000

Cena pronájmu bytu za 1 m2 v Kč 140 154 172 180

Průměrná cena domu za 1 m2 v Kč 20 000 22 000 22 000 24 000

Průměrná cena bydlení

Průměrná cena bytu za 1 m2 při prodeji se 
v roce 2018 pohybovala v průměru kolem 
35 000 Kč.

Průměrná cena bytu za 1 m2 pro proná-
jem v druhé polovině roku 2018 přesahuje 
180 Kč.

Průměrná cena domu za 1 m2 při prodeji 
se v současné době pohybuje mezi 15 000 
a 35 000 Kč. Vyšší ceny jsou v okrajových 
lokalitách města.

V roce 2013 bylo v Liberci 12 253 bytových domů, které nabídly 46 683 bytů. 

Kapacita služeb pro seniory

Služby pro seniory představují koncept kvalitní-
ho bydlení, které je doplněno o sociální a zdra-
votní péči.

Tento ukazatel poskytuje každoroční srovnání 
vývoje kapacity služeb pro seniory. Na základě 
těchto údajů v  souladu s  demografickou situa-
cí ve městě může vedení 
města reagovat na změny 
v poptávce po tomto typu 
služeb.

Počet dostupných míst 
v  domech s  pečovatel-
skou službou, domech 
pro seniory a  v  pobyto-
vých odlehčovacích služ-
bách v  roce 2018 dosáhl 
768 míst.

2014 2015 2016 2017 2018

768752758
710

597

Počet míst v domech pro seniory, domech s peč. službou apod.

Rok Míst

2014 597

2015 710

2016 758

2017 752

2018 768
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Regulace hazardu

Počet heren v Liberci

Regulace hazardu na komunální úrovni pat-
ří mezi důležité agendy města. Větší kontrola 
a dohled nad hazardem nám umožňují postup-
né omezování těchto zařízení a  jejich udržení 
v  dostatečné vzdálenosti od míst, jako jsou 
školy a nemocnice.

Počet heren a  kasin v  Liberci poklesl nejvíce 
v roce 2018, a to o 58.

Počet heren 
v krajích v roce 2018

Počet provozoven s  živými 
a/nebo technickými hrami 
podle krajů v roce 2018. Ta-
bulka uvádí i  počet provo-
zoven na 100 tisíc obyvatel. 
Liberecký kraj, resp. Liberec 
má v  tomto ohledu nadprů-
měrný počet heren. Celore-
publikový průměr je 15,4.

Zdroj:�Výroční�zpráva�
o hazardním�hraní�v České�
republice�v roce�2018

Kraj Kasina Herny* Celkem Podíl kasin Provozoven/ 
100 tis. obyv. 

Praha 92 28 120 76,7 % 9,3

Středočeský 61 141 202 30,2 % 14,9

Jihočeský 32 46 78 41,0 % 12,2

Plzeňský 46 82 128 35,9 % 22

Karlovarský 25 88 113 22,1 % 38,2

Ústecký 66 109 175 37,7 % 21,3

Liberecký 35 43 78 44,9 % 17,7

Královéhradecký 16 96 112 14,3 % 20,3

Pardubický 21 54 75 28,0 % 14,5

Vysočina 8 30 38 21,1 % 7,5

Jihomoravský 44 105 149 29,5 % 12,6

Olomoucký 38 75 113 33,6 % 17,8

Zlínský 26 52 78 33,3 % 13,4

Moravskoslezský 38 139 177 21,5 % 14,7

Celkem ČR 548 1088 1636 33,56 % 15,4 
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Cestovní ruch

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení

2016 2017 2018

Počet zařízení 44 47 49

Pokoje 1 724 1 794 1 839

Lůžka 4 080 4 295 4 388

Hosté 135 588 159 178 170 158

Z toho nerezidenti 43 558 55 175 61 624

Přenocování 297 988 373 241 374 823

Z toho nerezidenti 110 282 155 071 156 349

Průměrný počet přenocování (noci) 2,2 2,3 2,2

Cestovní ruch je pro Liberec důležitou sou-
částí místní ekonomiky. V Liberci jsou de-
sítky různých ubytovatelů, tradiční Ještěd 
nebo Clarion Grandhotel Zlatý Lev dopl-
ňuje moderní Pytloun Imperial, magnetem 
pro rodinnou dovolenou je Babylon.

Ubytovatelé pravidelně hlásí počty hostů 
Českému statistickému úřadu. Víme tak, 
že ročně v Liberci nocuje více než 170 000 
hostů, z nichž zahraniční návštěvníci tvoří 
více než 30 %.

Městské informační  
centrum Liberec

Městské informační centrum Liberec se nachází pří-
mo v  srdci města, vedle historické budovy radnice 
a  Divadla F. X. Šaldy. Poskytuje turistické informace 
o  Liberci a  regionu. Kromě předprodeje vstupenek 
zajišťuje informační centrum také prodej turistických 
suvenýrů s motivem města. 

Informační centrum také zajišťuje prohlídky liberecké 
radnice a tematické prohlídky města. 

Přehled ukazuje počet tuzemských i  zahraničních 
návštěvníků celkem. Ti zahraniční tvoří zhruba jednu 
čtvrtinu.

2015 2016 2017 2018

39 452

43 152
42 190

40 934

Návštěvnost Městského informačního centra Liberec
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Cestovní ruch

Skiareál Ještěd

Nedílnou součástí image města Liberce je také mož-
nost bohatého sportovního vyžití v blízkém skiareá-
lu. Sledování návštěvnosti v  zimní sezoně umožňuje 
porovnat atraktivitu skiareálu, vyjádřenou celkovým 
počtem návštěvníků, v jednotlivých letech.

Ještěd je nejdostupnějším lyžařským střediskem 
v  České republice ležící v  nadmořské výšce 540–
1000 m n. m. Z centra Liberce vás vyveze tramvaj až 
ke stanici lanovky Skalka. Z hlavního města se lyžaři 
dostanou na sjezdovku za pouhých 50 minut po dál-
nici D10. Skiareál Ještěd láká na 9,2 kilometrů sjez-
dovek všech obtížností, 3 lanovky a 5 vleků. 

Vývoj počtu návštěvníků v  zimní sezoně významně 
závisí na počasí. Z  porovnání posledních sedmi let 
vyplývá, že areál využilo nejvíce návštěvníků v  roce 
2010, kdy jejich počet dosáhl téměř 100 000.

40 000

60 000

80 000

100 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Návštěvnost skiareálu Ještěd


Rok Návštěvníků

2010 99 308

2011 80 278

2012 97 696

2013 35 387

2014 70 511

2015 53 111

2016 77 063

2017 60 000

2018 66 000

Návštěvnost skiareálu Ještěd
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Filmová kancelář

Filmová kancelář vznikla při statutárním městě Liberec v srpnu 2015. Funguje pod městským informačním centrem.  
V roce 2015 filmová kancelář Liberec zajišťovala tři projekty, v roce 2016 jedenáct, roce 2017 šest a v roce 2018 spolu-
pracovala na 7 projektech.

Filmová kancelář pomáhá s  výběrem vhodných 
lokací a  koordinuje komunikaci s  úřadem 
a  institucemi, které jsou v natáčení zainte-
resované. Pak k tomu patří koordinace na-
táčení a  běžného chodu města tak, aby 
měl film co nejmenší negativní dopad na 
občany. To znamená řešení vhodného 
termínu uzavírek s  odborem dopravy, 
vyvážení odpadů občanům z  míst, ve 
kterých se natáčí, zásobování obchodů, 
informování občanů o  natáčení a  případ-
ných omezeních a tak dále.

Služby Liberec Film Office jsou poskytovány 
bezplatně; členové filmového štábu si umí 

všechna povolení a náležitosti k filmu vyřídit 
sami. 

Sedm projektů roku 2018
1. V březnu se v Liberci na vlakovém nádra-

ží realizovalo dvoudenní natáčení Carnival 
Row. To je mysteriózní seriál, ve kterém hrají 

v hlavní roli Orlando Bloom a Cara Delevingne. 
Pronájem Pavilonu I v Masarykově ulici přinesl 

městu 40 000 korun.

2. Spider-Man: Far from Home se natáčel 13 dní. Celkově v Li-
berci však filmaři strávili 21 dní. Byl nejnáročnějším projektem 
v historii filmové kanceláře. Odhadovaný příjem do ekonomiky 
města je přibližně 30 milionů korun. V  tom jsou nejen příjmy 
radnice, ale i dalších, a to za ubytování, pronájem služeb a kom-
parz. 

Půl milionu korun dostalo město jako poděkování. Filmový 
štáb také na své náklady zrestauroval za 200 tisíc kovové prv-
ky Neptunovy kašny – trojzubec, kované florální okrasné prvky 
a také ulomený prst Neptuna. 

3. Jeden den strávili v Liberci tvůrci charitativního spotu pro 
organizaci Člověk v tísni. Bylo to 16.  ledna 2018, spot se to-
čil na náměstí Dr. E. Beneše a   byl určen pro vyhlášení Ceny 
Gratias Tibi (cena se předává mladým lidem, kteří aktivně mění 
svět kolem sebe k lepšímu). 

Příjmy  

města Liberec  

z natáčení v roce 2018 

jsou v celkovém součtu  

2 354 755 Kč 
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Filmová kancelář

4. Lékárník H. Spiegel. To je název historického dokumentu, 
který produkoval Státní okresní archiv ve spolupráci se Se-
veročeským muzeem Liberec. Protože se jednalo o edukativní 
formát, byl pronájem zasedací místnosti č. 209 v  historické 
budově radnice poskytnut za tisíc korun. Natáčelo se 10. čer-
vence 2018.

5. Liberec Film Office pro pohádku České televize Hodinářův 
učeň zajišťoval pomoc s  castingem, pomáhal najít vhodnou 
lokaci pro natáčení interiérů v kostele, organizoval novinářský 
den a následně byl v roli mentora obce Horní Řasnice, ve které 
se natáčely scény svatby v kostele. Jeden natáčení den strá-
vili filmaři v České Kamenici (Panská skála) a  jeden natáčecí 
den v  Horní Řasnici (kostel Neposkvrněného početí Panny 
Marie). 

6. Náměstí Pod Branou je další velmi oblíbenou lokací filmařů. 
Na jeden den nalákal také tvůrce nového kriminálního seriálu 
HBO, který pod vedením Ivana Zachariáše v Liberci natáčela 
produkční společnost ETANP. Seriál nese název Bez vědomí. 

7. World on Fire je sedmým počinem filmové produkce v Li-
berci v roce 2018. Ve dnech 9. a 10. prosince se naše město 
přeneslo do doby druhé světové války, a to pro historický se-
riál pro BBC mapující první 3 roky této války. Podle informací 
filmařů vyšel rozpočet jednoho natáčecího dne v  Liberci na 
491 000 Kč (pronájem Kavárny Pošta, Divadla F. X. Šaldy, zá-
bory veřejného prostranství a pronájem parkovacích ploch).

Kompletní příjmy statutárního města Liberec z  natáčení 
v roce 2018 jsou v celkovém čísle 2 354 755 Kč. Do této cifry 
patří 1 277 180 Kč za zábor veřejného prostranství, 436 575 
Kč pronájem parkovišť, 141 000 Kč pronájem parkovišť 
a 500 000 Kč jako dar. 

Filmová kancelář je nejen příležitostí pro zvyšování image 
města jako vyhledávané turistické destinace, ale zejména pro 
zdejší obchodníky a živnostníky. Pobyt zahraničních produkcí 
je totiž přínosem pro místní ekonomiku a tyto druhotné výno-
sy jsou významně vyšší než třeba přímé platby za pronájmy 
prostranství a budov.
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Části města

 Staré Město  8 303  (Liberec I)
 Nové Město  3 097 (Liberec II)
 Jeřáb  5 200 (Liberec III)
 Perštýn  3 145 (Liberec IV)
 Kristiánov  5 490 (Liberec V)
 Rochlice  18 186 (Liberec VI)
 Horní Růžodol  3 259 (Liberec VII)
 Dolní Hanychov  2 383 (Liberec VIII)
 Janův Důl  1 046 (Liberec IX)
 Františkov  3 800 (Liberec X)
 Růžodol I  2 345 (Liberec XI)
 Staré Pavlovice  4 794 (Liberec XII)
 Nové Pavlovice  2 553 (Liberec XIII)
 Ruprechtice  8 332 (Liberec XIV)
 Starý Harcov  7 605 (Liberec XV)
 Nový Harcov  369 (Liberec XVI)
 Kateřinky  463 (Liberec XVII)
 Karlinky  417 (Liberec XVIII)

 Horní Hanychov 1 167 (Liberec XIX)
 Ostašov  599 (Liberec XX)
 Rudolfov  156 (Liberec XXI)
 Horní Suchá  449 (Liberec XXII)
 Doubí  2 971 (Liberec XXIII)
 Pilínkov  741 (Liberec XXIV)
 Vesec  4 732 (Liberec XXV)
 Hluboká  18 (Liberec XXVIII)
 Kunratice  140 (Liberec XXIX)
 Krásná Studánka 851 (Liberec XXXI)
 Radčice  704 (Liberec XXXII)
 Machnín  1 080 (Liberec XXXIII)
 Bedřichovka  83 (Liberec XXXIV)
 Karlov pod Ještědem 147 (Liberec XXXV)

Samosprávný městský obvod

 Vratislavice nad Nisou 8 109  (Liberec XXX)

Přehled všech částí Liberce s doplněním počtu obyvatel. Nejvíce lidí žije v Rochlici, v Ruprechticích a ve Starém Městě. 
Nejméně pak v Hluboké a na Bedřichovce. Data pochází ze základního sčítání lidu, domů a bytů, provedeného k 26. březnu 
2011. Údaje jsou přepočteny podle stavu územního členění státu platného k 1. 1. 2013.
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Zastupitelstvoměsta



16 Statutární město^Liberec

Zastupitelstvo města Liberec

Změna pro Liberec
 Zuzana Kocumová  7 869 
 Jaromír Baxa  7 656
 Jan Korytář  7 628 
 Josef Šedlbauer  7 501 
 Kateřina Absolonová   7 449
 Karolína Hrbková  7 372 
 Ivan Langr  7 242
 Ondřej Petrovský  7 230
 Zuzana Tachovská  7 025
 Pavla Haidlová  6 876
 Jiří Čeček  6 738
 Marie Pavlová  6 697

ANO 2011
 Tibor Batthyány  5 594
 Filip Galnor  5 406 
 Radka Loučková Kotasová  5 302
 Martin Čulík  5 190 
 Tomáš Kysela  5 177
 Libuše Vítová  5 164
 Zbyněk Šrámek  5 086
 Jakub Zobín  5 083
 Pavel Šulc  5 054

Starostové pro Liberecký kraj
 Jiří Šolc  5 410
 Michal Hron   5 377
 Jaroslav Zámečník  5 121
 Květa Vinklátová   5 058
 Jan Berki  5 005
 David Václavík  4 897
 Jan Marek  4 634
 Antonín Ferdan  4 631

Česká strana sociálně demokratická
 Martina Rosenbergová  3 425
 Jan Mečl  3 320
 Jan Čmuchálek  2 913
 Jiří Suchánek  2 881

TOP 09
 Zora Machartová  2 135
 Peter Hromádka  1 962

Komunistická strana Čech a Moravy
 Dana Lysáková  1 726
 Věra Skřivánková  1 678

Občanská demokratická strana
 Ondřej Červinka  1 762
 Jiří Chalupa  1 592

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem samosprávy města. Rozhoduje o věcech patřících do samostatné působnosti. Ve 
věcech přenesené působnosti jen stanoví-li tak zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, nebo zvláštní zákon. Vykonává působ-
nost dle ustanovení § 84 a 85 zákona o obcích. Zastupitelstvo Liberce má 39 členů zvolených v komunálních volbách.

Zvolení zastupitelé pro období 2014–2018
Seznam je platný ke dni voleb 11. 10. 2014. Číslo za jménem je počet platných hlasů.
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Starostové pro Liberecký kraj

 Lukáš Pohanka  11 028 
 Jiří Šolc  10 837
 Jaroslav Zámečník  10 825
 Jarmila Levko  10 674
 David Nejedlo  10 660
 Jan Berki  10 508
 Ivan Langr  10 498
 Michal Hron  10 216 
 Květa Vinklátová  10 194
 Jan Marek  10 161
 Robert Prade  10 037
 Zdeněk Chmelík  10 016
 Hana Zemanová  9 959
 Robert Korselt  9 866
 Jiří Bartoloměj Sturz  9 861
 Jiří Zavoral  9 850

 

ANO 2011

 Jiří Němeček  7 485 
 Zdeněk Šembera  7 212
 Marek Vávra  7 131
 Martina Teplá   6 900
 Renáta Balašová  6 865
 Radka Loučková Kotasová  6 789
 Zbyněk Karban  6 779

 Šárka Prachařová   6 737
 Petr Zdráhala  6 718
 Jaroslav Šrajer  6 658
 Vítězslav Kvapil  6 605

Změna pro Liberec

 Josef Šedlbauer  5 009
 Jan Korytář  4 836
 Karolína Hrbková  4 720
 Ondřej Petrovský  4 472
 Pavla Haidlová  4 326
 Marie Pavlová  4 197

Občanská demokratická strana

 Petr Židek  2 983
 Martin Kolafa  2 921
 Petra Břeňová  2 868
 Tomáš Hampl  2 850

Liberec otevřený lidem – LOL!

 Zuzana Kocumová  2 827
 Jaromír Baxa  2 820

Zastupitelstvo města Liberec

Zvolení zastupitelé pro období 2018–2022
Seznam je platný ke dni voleb 6. 10. 2018. Číslo za jménem je počet platných hlasů.
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Vedení města do října 2018

Ustavující zasedání libereckého zastupitelstva se odehrálo ve čtvrtek 27. listopadu 2014. Zastupitelé zvolili primátora 
a jeho čtyři náměstky. Město po následující volební období povede Tibor Batthyány z hnutí ANO 2011. V tajné volbě jej 
zvolilo 22 z přítomných 38 zastupitelů. Statutárním náměstkem primátora, náměstkem pro ekonomiku, strategický roz-
voj a dotace se stal Jan Korytář (Změna pro Liberec), kterému dalo svůj hlas 21 zastupitelů. Za náměstka pro technickou 
správu majetku města Liberce byl zvolen Tomáš Kysela (ANO 2011), který získal v tajné volbě 27 hlasů. Náměstkyní pro 
územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí byla 24 hlasy zvolena Karolína Hrbková (Změna pro Liberec). Náměst-
kem primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch se stal Ivan Langr (Změna pro Liberec), jemuž dalo hlas 
29 zastupitelů.

Tibor Batthyány 
primátor statutárního města Liberec 

Volební strana: ANO 2011 (ANO)

Jan Korytář 
statutární náměstek pro ekonomiku, 

strategický rozvoj a dotace
Volební strana: Změna pro Liberec (ZpL)

 Tomáš Kysela 
náměstek pro technickou správu města 

Volební strana: ANO 2011 (ANO)

Karolína Hrbková 
náměstkyně pro územní plánování, veřejnou 

zeleň a životní prostředí 
Volební strana: Změna pro Liberec (ZpL)

Ivan Langr 
náměstek pro školství, kulturu, 

sociální věci a cestovní ruch 
Volební strana: Změna pro Liberec (ZpL)

Další členové rady města

Zuzana Kocumová (ZpL) Josef Šedlbauer (ZpL) Filip Galnor (ANO) Martin Čulík (ANO)
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Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Liberec 20. listopadu 2018 bylo zvoleno nové vedení Liberce. Liberečtí 
zastupitelé odsouhlasili, že město bude v dalším období řídit primátor se čtyřmi náměstky a že rada města bude mít je-
denáct členů. V tajné volbě si 28 z přítomných 37 zastupitelů zvolilo jako primátora Jaroslava Zámečníka (Starostové pro 
Liberecký kraj). Statutárním náměstkem primátora, náměstkem pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou správu se stal 
Jiří Němeček (Ano 2011), kterému dalo svůj hlas 35 zastupitelů. Náměstkem pro technickou správu města a informační 
technologie byl zvolen Jiří Šolc (Starostové pro Liberecký kraj), který získal 32 hlasů. Náměstkem primátora pro ekonomi-
ku se stal Zbyněk Karban (Ano 2011), jemuž dalo hlas 34 zastupitelů. Náměstkem pro kulturu, školství, sociální věci a ces-
tovní ruch byl 28 hlasy zvolen dosavadní náměstek téhož resortu Ivan Langr (Starostové pro Liberecký kraj).

Vedení města od listopadu 2018

Jaroslav Zámečník 
primátor statutárního města Liberec 

 Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)

Jiří Němeček* 
statutární náměstek pro strategický rozvoj,  

dotace a majetkovou správu
Volební strana: ANO 2011 (ANO)

Jiří Šolc 
náměstek pro technickou správu města  

a informační technologie
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)

Zbyněk Karban 
náměstek pro ekonomiku 
Volební strana: ANO 2011 (ANO)

Ivan Langr 
náměstek pro kulturu, školství, sociální věci  

a cestovní ruch 
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)

�*�Jiří�Němeček�24. října 2019�na�svůj�post�náměstka�rezignoval�a zanikl�mu�mandát�člena�rady�města.�Nadále�zůstává�členem�zastupitelstva.

Další členové rady města

Lukáš Pohanka (SLK)
Michal Hron (SLK)

Šárka Prachařová (ANO)
Marek Vávra (ANO)

Petr Židek (ODS)
Petra Břeňová (ODS)
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Rozpočet města na rok 2019

Rozpočet Liberce schvaluje zastupitelstvo města jako jeden ze svých nejdůležitějších dokumentů. Rozpočet pro rok 2019 
z velké části navázal na hospodaření města v minulých letech, neboť velká většina výdajů je vyvolána aktuálním nastave-
ním fungování města a jeho organizací.

Příjmová stránka rozpočtu počítala s příjmy v cel-
kové výši 2,1 mld. Kč bez konsolidačních po-
ložek. Rozhodujícím příjmem jsou příjmy 
daňové, které tvoří cca 86  % celkových 
příjmů. 
Celkové výdaje očištěné o konsolidační 
položky jsou v roce 2019 plánovány ve 
výši cca 2,5 mld. Kč. Suma běžných vý-
dajů tvoří téměř 85 % veškerých výdajů 
v  daném roce. V  dalších letech se chce 
vedení města zaměřit na stabilizaci běž-
ných výdajů a prověřit možnosti úspor v této 
oblasti. Jedině tento přístup umožní alespoň 
částečnou realizaci nutných a  plánovaných inves-
tičních akcí nebo větších oprav. 
Kapitálové výdaje byly směřovány zejména na dotační akce, 
tak aby mohlo být zajištěno spolufinancování. Největší objem 
investic směřuje do rekonstrukcí školských zařízení a  bytů. 
Další částky jsou směřovány do oprav kulturních a sportov-
ních zařízení a  na opravy komunikací v  majetku města. Tyto 
výdaje, které jsou plánovány zejména v tzv. rozvojových fon-
dech, se pohybují v  řádech desítek milionů korun a  zdaleka 
nepokrývají všechny oprávněné požadavky. I  tak činí kapi-
tálové výdaje v roce 2019 více než 0,5 mld. Kč, což je v po-
rovnání s  minulými obdobími rekordní částka. Pro realizaci 
nejnutnějších oprav a rekonstrukcí by byla však třeba částka 
minimálně třikrát vyšší. Vedení města bude usilovat o to, aby 
se tato částka dostala do rozpočtu v následujících letech. Za 
tímto účelem je zpracováván podrobný střednědobý výhled 
rozpočtu, tak aby se mohly mimo jiné plánovat i dosud nezařa-
zené akce v delším časovém horizontu, než je rozpočtový rok. 
Dluhová služba, tj. splátky úroků a  úvěrů, se na celkových 

výdajích města v  letošním roce podílí částkou cca 
235 mil. Kč. Tato částka tvoří téměř 10 % z cel-

kových výdajů a  v  následujících letech se 
pravděpodobně snižovat nebude. Jedním 
z důvodů je právě velký tzv. vnitřní dluh na 
majetku města. Typickým příkladem je nut-
ná rekonstrukce městského plaveckého 
bazénu. Ta si vyžádá stovky milionů korun, 

což je nad možnosti současného rozpočtu. 
Bohužel se to dotýká i mnoha dalších měst-

ských objektů. Je nutné nadále hledat další 
zdroje financování, a to zejména formou dotací.

Největší  

objem investic smě-

řuje do rekonstrukcí 

školských zařízení  

a sociálních bytů. 

Zbyněk Karban
náměstek primátora

„Kapitálové výdaje činí 
v roce 2019 více než 
0,5 mld. Kč, což je  
v porovnání s minulostí 
rekordní částka.“
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Přehled příjmů města v meziročním porovnání 2015–2019 v tis. Kč

Příjmy v tis. Kč 2015 Podíl 2016 Podíl 2017 Podíl 2018 2019 Podíl

Daňové příjmy 1 359 417 70 % 1 517 089 74 % 1 639 086 72 % 1 761 390 1 832 934 86 %

Nedaňové příjmy 238 560 12 % 264 647 13 % 351 750 16 % 287 831 159 942 7 %

Kapitálové příjmy 25 157 1 % 31 602 2 % 39 818 2 % 21 657 50 019 2 %

Dotace 318 751 17 % 230 326 11 % 221 332 10 % 273 937 101 305 5 %

Celkové příjmy 1 941 885 100 % 2 043 664 100 % 2 251 986 100 % 2 344 815 2 144 200 100 %

2015 2016 2017 2018 2019

2 144 200 000

2 344 815 000
2 251 986 000

2 043 664 000
1 941 885 000

Porovnání celkových příjmů města 2015–2019 v Kč

Rozpočet města na rok 2019 – příjmy
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Rozpočet města na rok 2019 – výdaje

Na celkových výdajích se velkou částí podílejí výdaje spojené s organizacemi města (příspěvkové organizace, obchodní 
organizace) a dále nutné výdaje spojené s chodem města, např. veřejné osvětlení či likvidace a svoz komunálního odpadu.

Přehled výdajů města v porovnání 2015–2019

Výdaje v Kč 2015 2016 2017 2018 2019

Běžné výdaje 1 526 683 000 1 663 047 000 1 824 443 000 2 084 804 000 1 983 806 000

Kapitálové výdaje 179 084 000 103 675 000 261 090 000 362 653 000 537 745 000

Celkový součet 1 705 767 000 1 766 723 000 2 085 533 000 2 447 458 000 2 521 551 000

750 0
00 0

00 K
č

1 5
00 0

00 0
00 K

č
2 2

50 0
00 0

00 K
č

3 0
00 0

00 0
00 K

č

2015 2016 2017 2018 2019

Kapitálové výdaje Běžné výdaje Celkový součet

2015 2016 2017 2018 2019

Kapitálové výdaje Běžné výdaje Celkový součet
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Investice a velké opravy jsou pokryty z tzv. rozvojových fondů, které jsou rozděleny dle účelu využití finančních prostřed-
ků. Výhodou těchto fondů je, že prostředky zůstávají k využití i po skončení rozpočtového roku.

69 077 697 Kč
67 335 000 Kč
58 800 000 Kč
33 999 000 Kč
15 862 000 Kč
15 065 000 Kč
14 050 000 Kč

7 904 500 Kč
3 004 500 Kč

4 500 Kč
4 500 Kč
4 500 Kč
4 500 Kč

24 %
24 %
21 %
12 %

5 %
5 %
5 %
3 %
1 %
0 %
0 %
0 %
0 %

Fond pro opravy a vybavení komunikací
Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení
Fond pro opravy a vybavení školských zařízení
Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení
Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru
Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu
Fond pro opravy a vybavení ostatní
Fond pro výkupy nemovitos?
Fond pro informační technologie
Fond pro rozvoj sociálního bydlení
Fond pro opravy a rozvoj energeCckých zařízení
Fond pro kofinancování evropských projektů
Fond cyklodoprava

Fond pro opravy a vybavení komunikací
Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení
Fond pro opravy a vybavení školských zařízení
Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení
Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru
Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu
Fond pro opravy a vybavení ostatní
Fond pro výkupy nemovitos?
Fond pro informační technologie
Fond pro rozvoj sociálního bydlení
Fond pro opravy a rozvoj energeCckých zařízení
Fond pro kofinancování evropských projektů
Fond cyklodoprava

5 %
5 %

5 %

3 % 1 %

Rozpočet města na rok 2019 – investice a opravy
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Částky�jsou�uvedeny�v tisících�Kč

Organizace města a firmy  
s majetkovou účastí města 2015 Vývoj  

v % 2016 Vývoj 
v % 2017 Vývoj 

v % 2018 Vývoj 
v %

Schválený  
rozp. 2019

DPMLJ, a. s. 229 824 - 6 % 216 972 13 % 244 702 13 % 275 983 10 % 303 439

Základní školy (vč. DDM Větrník) 106 565 - 12 % 93 527 67 % 156 107 3 % 160 753 86 % 299 018

Divadlo F. X. Šaldy 83 081 8 % 89 529 14 % 102 008 22 % 124 682 15 % 143 404

TSML, a. s. 103 780 0 % 104 033 23 % 128 247 4 % 133 035 - 11 % 118 093

FCC, s. r. o. 0 Kč x 90 735 1 % 91 553 10 % 100 463 2 % 101 980

Městská policie 49 175 12 % 54 836 6 % 58 346 4 % 60 965 17 % 71 398

Veřejné osvětlení (Eltodo, TSML) 57 454 84 % 105 862 - 39 % 64 962 11 % 71 983 - 1 % 71 297

Ještědská sportovní, spol. s r. o. 15 000 31 % 19 629 - 3 % 19 023 - 1 % 18 763 264 % 68 245

Zoologická zahrada 49 049 - 1 % 48 775 11 % 54 044 11 % 59 887 5 % 63 062

Mateřské školy 28 839 5 % 30 209 34 % 40 412 140 % 97 045 - 51 % 47 384

Liberecká IS 0 x 36 222 4 % 37 607 - 3 % 36 624 6 % 38 740

Centrum zdravotní a sociální péče 23 497 6 % 24 810 34 % 33 145 27 % 42 244 - 14 % 36 317

Botanická zahrada 13 511 4 % 14 093 9 % 15 415 4 % 15 980 4 % 16 601

Naivní divadlo 13 697 - 2 % 13 432 26 % 16 965 3 % 17 491 - 6 % 16 500

Městský stadion – koncesní sm. 15 106 1 % 15 264 1 % 15 423 0 % 15 423 4 % 15 993

Ostatní vč. KNL – podíl modernizace 0 x 0 x 698 2397 % 17 423 - 34 % 11 522

Komunitní středisko Kontakt 4 842 7 % 5 186 30 % 6 750 24 % 8 336 3 % 8 625

Komunitní práce, o. p. s. 4 400 - 8 % 4 070 68 % 6 840 15 % 7 900 - 37 % 5 000

Městské lesy 206 - 16 % 174 1040 % 1 980 71 % 3 390 - 12 % 3 000

Sportovní areál Ještěd, a. s. (SAJ) 0 x 15 000 415 % 77 310 - 90 % 7 718 - 85 % 1 171

Dětské centrum Sluníčko 30 480 - 33 % 20 447 - 100 % 0 x 0 x 0

Spacium 200 - 79 % 41 - 100 % 0 x 0 x 0

Rozpočet města na rok 2019 – výdaje z rozpočtu na organizace města
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Odborymagistrátu
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Odbory Magistrátu města Liberec

Odbor kancelář primátora

 Oddělení tiskové a vnějších vztahů
 Oddělení sekretariátu primátora

Odbor tajemníka 

 Oddělení personální 
 Oddělení organizační

Odbor kancelář tajemníka 

 Oddělení komunikace a informací
 Oddělení krizového řízení 
 Oddělení provozu a správy budov
 

Odbor informatiky a řízení procesů

(bez oddělení)

Odbor právní a veřejných zakázek

 Oddělení právní 
 Oddělení veřejných zakázek

Odbor kontroly a interního auditu

(bez oddělení)

Odbor správní a živnostenský

 Oddělení matriky 
 Oddělení dokladů a evidence obyvatel 
 Oddělení Czech Point
 Oddělení Živnostenský úřad 
 Oddělení přestupků

Odbor stavební úřad

 Oddělení územního řízení a stavebního řádu 
 Oddělení přestupků

Odbor majetkové správy

 Oddělení majetkové evidence a dispozic 
 Oddělení správy objektů a zařízení

Odbor ekonomiky

 Oddělení rozpočtu a financování 
 Oddělení informační soustavy a daní 
 Oddělení poplatků a pohledávek

Odbor správy veřejného majetku

 Oddělení technické správy
 Oddělení komunálních služeb, ekologie a veřejné zeleně 

Odbor školství a kultury

 Oddělení humanitní 
 Oddělení školství a kultury

Odbor sociální péče

 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
 Oddělení kurátorské činnosti
 Oddělení sociálních činností

Odbor sportu a cestovního ruchu

 Oddělení městské informační centrum   
 Oddělení cest. ruchu, sportu a tech. spr. sport. zařízení 

Magistrát města Liberec je rozdělen do dvaceti odborů, které zajišťují činnosti samosprávy a činnosti přenesené působ-
nosti (státní správa). Struktura odborů platná v roce 2018.
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Odbory Magistrátu města Liberec

Personální statistika statutárního města Liberec

2014 2015 2016 2017 2018

Počet zaměstnanců schválených RM 373 402 439 464 497

Průměrný evidenční stav 354,71 379,05 387,95 424,69 444,79

Průměrný přepočtený stav 349,66 374,92 382,67 418,63 439

Fluktuace 13,53 % 12,93 % 13,15 % 14,36 % 11,02 %

Průměrný plat MML 23 367 23 806 26 503 28 208 32 431

Průměrný plat ČR 25 686 26 467 27 589 29 504 31 516

Obecná míra nezaměstnanosti (%) 6,5 % 5,5 % 4,4 % 3,7 % 1,9 %

Odbor strategického rozvoje a dotací

 Oddělení administrace projektů
 Oddělení přípravy a řízení projektů
 Oddělení rozvojové koncepce
 Oddělení získávání dotací

Odbor životního prostředí

 Oddělení ochrany přírody 
 Oddělení odpadů a ovzduší 
 Oddělení Vodoprávní úřad
 Oddělení památkové péče

Odbor ekologie a veřejného prostoru

(bez oddělení)

Odbor dopravy

 Oddělení silniční a dopravní 
 Oddělení registru řidičů 
 Oddělení registru vozidel

Odbor hlavního architekta

 Oddělení ÚAP a GIS

Oddělení urbanismu a architektury 
 Oddělení územního plánování
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Počty zaměstnanců statutárního města Liberec přidělených na Magistrát města Liberec

2014 2015 2016 2017 2018

Útvar tajemníka 2 2 2 2 14

Odbor kontroly a interního auditu 4 4 4 4 6

Odbor kancelář primátora 11 14 14 13 13

Odbor právní a veřejných zakázek 10 11 10 12 12

Odbor správy veřejného majetku 26 22 22 27 38

Odbor ekonomiky 33 33 34 36 36

Odbor majetkové správy 16 18 18 21 23

Odbor strategického rozvoje a dotací 12 16 24 31 34

Odbor hlavního architekta (nyní odbor územního plánování) 15 15 16 17 21

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 10 10 10 11 11

Odbor péče o občany / odbor školství a sociálních věcí 16 16 33 35 44

Odbor kancelář tajemníka 35 35 36 36 27

Odbor stavební úřad 21 23 23 23 23

Odbor životního prostředí 32 33 33 35 35

Odbor správní a živnostenský 41 42 46 47 47

Odbor sociální péče 48 54 54 54 54

Odbor dopravy 35 39 45 45 45

Odbor informatiky a řízení procesů 6 6 6 6 5

Odbor ekologie a veřejného prostoru 0 9 9 9 9

Počet zaměstanců celkem 373 402 439 464 497

Odbory Magistrátu města Liberec

Na následujících stranách uvádíme zajímavá data vybraných odborů. Ročenka si neklade za cíl detailně popisovat činnost 
odborů a oddělení, kterou zájemci najdou na internetových stránkách města www.liberec.cz, ale seznámit veřejnost se 
zajímavými údaji.
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Odbory sídlí ve čtyřech budovách:  

1 Historická radnice, nám. Dr. E. Beneše 1 
2 Nový magistrát, Frýdlantská 183/4

3 Liebiegova vila, Jablonecká 41/27 
4 Uran, 1. máje 108/48 

Odbory Magistrátu města Liberec

Zdroj:�mapy.cz
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Odbor kancelář tajemníka

Pracovníci odboru zajišťovali informač-
ní, spisovou a  archivní službu magist-
rátu, obsluhu elektronické podatelny, 
odbavení občanů na informačních re-
cepcích radnice. Tabulka ukazuje, kolik 
bylo v  letech 2015–2018 podatelnou 
MML doručeno a  vypraveno písem-
ností. 

Pověřena zastupováním funkce vedoucího odboru  
kanceláře tajemníka
Lucie Šťastná

E-mail: stastna.lucie@magistrat.liberec.cz
nám. Dr. E. Beneše 1

Dělí se na oddělení:
Oddělení komunikace a informací
Oddělení krizového řízení
Oddělení provozu a správy budov

Počet doručených a vypravených písemností

Způsob vypravení 2015 2016 2017 2018

Datová schránka 43 513 47725 52 416 52 570

E-mail 180 236 282 314

Fax 6 1 1 5

Interní vypravení 9 360 10 630 12 339 13 732

Kurýr 39 51 154 175

Osobní 14 123 14 865 13 607 15 708

Pošta 58 026 58 781 60 890 63 216

Vyvěšení 1 519 2 291 1 282 1 507

Celkem 126 766 134 580 140 971 147 227

Odbor kancelář tajemníka zajišťuje provoz úřadu, je záze-
mím pro práci tajemníka magistrátu, navrhuje jím vydáva-
né interní předpisy a koncepce. Zajišťuje služby autoparku, 
kopírovací služby, úklidové služby, nákupy a výdeje kance-
lářských potřeb, razítek, vizitek, pravidelné revize a opravy. 
Referenti se také podílejí na zajištění voleb. Pracovníci dále 
zajišťují četné společenské a kulturní akce města.  

Je koordinačním a  poradním orgánem sloužícím k  řešení 
problémů, které vyžadují všestranné posouzení. Projedná-
vá materiály, které jsou předkládány na jednání zastupitel-
stva města a rady města. Zajišťuje komplexní administrativ-
ní servis pro tajemníka magistrátu a komunikaci vně i uvnitř 
úřadu. Vydává vnitřní předpisy pro zajištění chodu celého 
úřadu. Koncepčně pracuje v  oblasti struktury magistrátu 
města, vedoucí k  celkovému zefektivnění a  zprůhlednění 
činnosti magistrátu města.
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Odbor kancelář tajemníka vede agendu stížností a petic občanů, v návaznosti na ně provádí kontrolní činnost a předkládá 
je k projednání nadřízeným orgánům. 

Odbor kancelář tajemníka

 Vyřízené stížnosti 2015–2018

  2015 2016 2017 2018 Rozdíl 2018  
a 2017

Stížnosti celkem 66 100 114 69 -45

Stížnosti vyřízené 64 98 114 68 -46

Stížnosti rozpracované (ve lhůtě) 2 2 0 1 +1

Stížnosti důvodné 3 9 14 8 -6

Stížnosti nedůvodné 49 74 92 50 -42

Stížnosti částečně důvodné 12 15 8 10 +2

Stížnosti občanů

Stížnosti občanů na práci magistrátu řeší přímo kance-
lář tajemníka, ta eviduje také stížnosti na konkrétní zá-
ležitosti vně práce magistrátu, které jsou prezentovány  
primátorovi a  jeho náměstkům. S  každou stížností je 
tajemník osobně seznámen a následně je určen kompe-
tentní úředník, který k  případu shromažďuje podklady. 
Stížnosti jsou náročnou a  různorodou agendou odbo-
ru kanceláře tajemníka. Jejich důsledné zpracovávání, 
informování stěžovatelů a  provázanost s  hodnocením 
úředníků pomáhá zkvalitnění práce úřadu.

2015 2016 2017 2018

Stížnosti celkem
Stížnosti nedůvodné
Důvodné stížnosti (a částečně důvodné) v procentech

28   %
19   %

26   %26   %

50

92

74

49

69

114

100

66

26   % 26   %
19   %

28   %
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Tajemník

Tajemník magistrátu města Liberec
Martin Čech

E-mail: cech.martin@magistrat.liberec.cz
nám. Dr. E. Beneše 1

Tajemník je přímým nadřízeným vedoucích jednotlivých odborů 
a garantem správních činností vykonávaných odbory v přenese-
né působnosti (tj. státní správa). 

Plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů vůči všem 
zaměstnancům města zařazeným do magistrátu. 

Dělí se na oddělení:
Oddělení personální 
Oddělení organizační

Martin Čech
tajemník magistrátu města 
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Odbor dopravy

Vedoucí odboru dopravy
Pavel Rychetský

E-mail: rychetsky.pavel@magistrat.liberec.cz
Frýdlantská 183/4

Odbor dopravy provádí úkony spojené s registrací nebo 
povolením činností vyplývající zejména z ustanovení zá-
kona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona 
361/2000 Sb.,  o provozu na pozemních komunikacích, 
a  zákona 56/2001 Sb., o  podmínkách provozu vozidel 
na  pozemních komunikacích. Ve své činnosti úzce spo-
lupracuje s  vlastníky komunikací nebo jejich správci 
a Policií ČR.

Dělí se na oddělení:
Oddělení silniční a dopravní
Oddělení registru řidičů
Oddělení registru vozidel

Vybrané statistické údaje odboru dopravy

2014 2015 2016 2017 2018

Počet registrovaných provozovaných vozidel 89 078 94 414 98 332 102 135 106 097

Počet ukončených přestupků 4 744 5 257 5 592 6 387 7 186

Odbavení klienti registru vozidel 35 341 35 326 34 544 37 139 44 656

Celkový počet zaměstnanců 35 37 43 45 45

Správní poplatky za úkony (tis. Kč) 22 371 24 829 26 757 27 462 30 274

11 500

23 000

34 500

46 000

87 500

95 000

102 500

110 000

2014 2015 2016 2017 2018

Počet registrovaných provozovaných vozidel
Odbavení klienti registru vozidel



34 Statutární město^Liberec

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Lucie Sládková

E-mail: sladkova.lucie@magistrat.liberec.cz
Jablonecká 41/27

 Komplexně zajišťuje veškerou agendu, která se týká 
investic do rozvoje a obnovy veřejné zeleně a dětských 
hřišť na pozemcích v majetku statutárního města, komplex-
ní správu drobných vodních toků a dále skládek, skalních 
masivů v majetku statutárního města.
 Zajišťuje všestranné plnění úkolů při vytváření ekolo-
gické politiky města dle aktuálních zadání volených orgánů 
statutárního města.
 Pro záměry a projekty realizované v rámci svěřené 
působnosti vypořádává vlastnické vztahy k pozemkům, 
nemovitostem a věcem movitým
 Pečuje o veřejný prostor.

Vybrané aktivity odboru v roce 2018:
 Opraveno 19 kontejnerových stání.
 Opraveno 12 dětských hřišť a sportovišť.
 Rozdáno 500 domácích kompostérů.
 Dětský odpadový den navštívilo 400 dětí.
 Do velké jarní úklidové akce se zapojilo na 900 
dobrovolníků ze 33 skupin a organizací, přičemž z ulic 
města zmizelo 20 tun odpadu.
 Na podzim se město připojilo k Celosvětovému 
úklidovému dni. 
  Každý týden jsou zlikvidovány minimálně dvě až tři 
černé skládky. 
 Od odpadových nádob se odveze až 80 tun ne-
vhodně odloženého odpadu.
 Rozmístěno celkem 240 velkokapacitních kon-
tejnerů na objemný odpad a 96 kontejnerů na sběr 
odpadu z údržby zeleně.
 Mobilní sběrna nebezpečného odpadu zastavila 
na 168 zastávkách.
 Uskutečněn první mobilní svoz velkých elektro-
spotřebičů.
 Rozmístěno prvních 20 kontejnerů na sběr kovo-
vých obalů.
 Posílena sběrná síť na 104 kontejnerů na sběr 
nepotřebného textilu.
 Posílena sběrná síť na 40 kontejnerů na sběr 
drobného elektra.
 Odvezeno 37 tun vánočních stromků.
 Na jaře vykvetlo dalších 1 000 metrů květinových 
záhonů.
 Opravena opěrná zeď ve Svatoplukově ulici.
 Opravena cestní síť v parku Petra Bezruče.
 Sanován skalní masiv v ulici Dr. Milady Horákové.

Veřejná zeleň 2018

Plocha sečí 1 710 482 m2

Délka živých plotů 59 330 m

Počet dětských hřišť 57

Počet pískovišť 88

Plocha pískovišť 1 400 m2

Transfery mravenišť přibližně dvě ročně

Množství laviček 1400

Množství odpadkových košů 1 050

Náhradní výsadba 2019 120 stromů a 421 keřů

Náhradní výsadba 2018 108 stromů a 302 keřů
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Odbor ekologie a veřejného prostoru

Produkce tříděných odpadů v Liberci v tunách za rok

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Papír 3 666 3 094 2 836 3 530 3 394 4 396

Plast 358 336 352 502 559 644

Sklo směsné 682 755 803 891 939 986

Kov 2 000 1 723 1 110 725 854 4 972

Nápojové kartony 52 51 52 61 69 62

Komunální odpad* 18 405 18 642 18 139 18 883 19 638 19 611

Energ. využitelnost 18 404 18 641 18 139 18 882 19 638 19 610

18 500 tun

19 000 tun

19 500 tun

20 000 tun

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Energetické využívání směsného komunálního odpadu Energetické využívání odpadu

Graf sleduje meziroční vývoj objemu odpadů využi-
tých v městské spalovně na výrobu tepla a elektřiny. 
Hodnoty jsou uvedeny včetně sběrných dvorů a dal-
ších zdrojů. Tabulka uvádí v položce Komunální odpad 
pouze produkci odpadů z nádob.

Více než 80 % z celkové produkce směsného komu-
nálního odpadu se energeticky využije.

�*�Produkce�odpadů�pouze�z nádob
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Odbor informatiky a řízení procesů

Vedoucí odboru informatiky a řízení procesů
Zbyněk Vavřina

E-mail: vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz
náměstí Dr. E. Beneše 1

Odbor informatiky a řízení procesů se stará o fungování 
a rozvoj informačního systému Magistrátu města Liberec 
a také mapuje procesní postupy při výkonu správních činností 
na MML.

Vybrané aktivity odboru v roce 2018:
 Komplexně administrativně zajišťuje agendu 
informačních systémů MML; je garantem fungování 
informačního systému MML.
 Vytváří koncepci rozvoje a změn informačních 
systémů MML; organizuje jejich realizaci.
 Za MML spolupracuje s centrálními orgány při 
tvorbě celostátních informačních systémů veřejné 
správy a e-governmentu.
 Podílí se na technickém vytváření elektronických 
komunikačních vazeb mezi MML a veřejností (SMS 
kanály, internet, portály atd.), jakož i na využití infor-
mačních technologií pro vzdělávání pracovníků MML a  
ověřování jejich znalostí.
 Zajišťuje technické podmínky pro datovou a hlaso-
vou konektivitu budov MML.
 Ve spolupráci s ostatními útvary MML se podílí 
na koncepci rozvoje geografických informačních 
systémů a jejich realizaci.
 Zajišťuje agendu tiskových a kopírovacích služeb 
a její provázanost s informačním systémem MML.
 Mapuje procesní postupy při výkonu správních 
činností na MML, tajemníkovi MML navrhuje jejich 
zefektivnění s cílem zajistit maximální přehlednost, 
efektivitu a hospodárnost postupů;  podílí se na tvor-
bě procesních manuálů.
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Odbor informatiky a řízení procesů

�*�Data�nejsou�k dispozici

Počet obsloužených občanů dle vyvolávacího systému MML

2014 2015 2016 2017 2018

OP, CD – žádosti 40 639 44 079 40 673 43 842 38 537

Žádosti OP, CD (děti 0–5 let) 3 354 3 653 3 956 4 357 3 610

Přihlášení k trvalému pobytu 8 627 8 231 8 086 8 132 7 929

Výdej dokladů – OP, CD 35 466 37 530 34 673 39 578 37 099

Evidence a změny živností 10 770 9 428 8 744 8 922 9 808

Pokladny 22 886 22 518 22 191 22 832 22 671

Správa poplatků (komunální odpad, psi) 16 162 15 834 16 152 16 643 15 750

Ověřování 8 634 8 896 7 911 7 339 6 390

Výpis z rejstříku 4 814 4 290 3 809 3 414 2 775

Rybářské lístky 543 752 942 1 012 840

Řidičské průkazy 17 063 23 130 21 014 25 631 25 598

Informace 1 400 1 645 1 529 1 395 1 542

Výdej ŘP 6 774 8 155 7 883 9 922 10 767

Dat. schránky a aut. konverze 544 624 628 593 639

Jednotné kontaktní místo 276 287 336 272 335

Výdej hotových živnostenských oprávnění 5 145 4 249 4 063 3 829 3 582

Registr vozidel  * 24 759 24 361 27 200 27 198

Informace * 6 572 6 195 6 262 6 018

Dovozy, přestavby, historická a sportovní vozidla * 5 572 6 185 6 167 6 088

Hromadná podání * 739 703 600 592

Obsloužených klientů celkem 183 097 230 943 220 034 237 942 227 768
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Odbor školství a sociálních věcí

Vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Pavel Kalous

E-mail: kalous.pavel@magistrat.liberec.cz
nám. Dr. E. Beneše 1

 Zabezpečuje agendu odboru školství a sociálních věcí.
 Zajišťuje veškerou administraci Fondu vzdělávání.
 Připravuje a uzavírá smlouvy s příjemci dotací z Fondu

vzdělávání.
 

Metodicky vede organizace města:
Mateřské školy 
Základní školy 
Botanická zahrada Liberec 
Divadlo Františka Xavera Šaldy 
Naivní divadlo Liberec 
Zoologická zahrada Liberec 
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 
Komunitní středisko Kontakt Liberec
Komunitní práce Liberec, o. p. s.

 
Dělí se na oddělení:

Oddělení humanitní
Oddělení školství

Oddělení humanitní zajišťuje poskytování bytů a pří-
střeší z vlastnictví statutárního města Liberec a kom-
pletní administrativní správu městského bytového 
fondu. Usměrňuje činnost sociálních a zdravotnických 
příspěvkových organizací zřizovaných statutárním 
městem Liberec a zabezpečuje jejich provoz. Koordi-
nuje komunitní plánování a podporuje sociální služby 
v libereckém regionu, a to včetně aktivit v oblasti 
protidrogové prevence a prevence sociálněpatolo-
gických jevů. Na území svého správního obvodu plní 
úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské 
komunity, realizuje opatření a projekty proti sociální-
mu vyloučení a podporuje aktivity pro děti a mládež 
z ohrožených skupin.
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Oddělení školství zabezpečuje předškolní a školní vzdělávání na území města Liberec prostřednictvím sítě mateřských 
a základních škol. Talent žáků je rozvíjen ve dvou základních uměleckých školách, zájmové aktivity nabízí dům dětí a mlá-
deže. Dále je zajišťována administrace dotačního fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání, vedení kroniky města Liberec, 
společenské obřady, slavnostní vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení, výučních listů a oceňování dárců krve, 
činnost komise pro občanské obřady a záležitosti, včetně gratulací jubilantům.

Oddělení školství

Počty dětí v mateřských školách

Školní rok Běžné třídy Speciální třídy Celkem Naplněnost 

2014/15 2 834 171 3 005 99,57 %

2015/16 2 834 172 3 009 99,57 %

2016/17 2 815 157 2 972 98,35 %

2017/18 2 758 140 2 898 95,64 %

2018/19 2 755 116 2 871 94,75 %

Mateřské školy zřizované SML

Statutární město Liberec (dále SML) ve školním roce 2017/18 
zřizovalo celkem 30 mateřských škol a  1  základní a  mateř-
skou školu. Dále 2 MŠ zřizuje MO Vratislavice nad Nisou. Tyto 
vzdělávací instituce pokrývají především potřebu zhruba 
104 tisíc obyvatel města, vč. cizinců. Město však nezajišťu-
je předškolní vzdělávání pouze pro vlastní obyvatele včetně 
městského obvodu Vratislavice n. N., ale s  ohledem na své 
postavení v  územním uspořádání ČR i  pro mnohé přilehlé 
obce v rámci ORP a geografického okresu Liberec – přede-
vším jde o  Šimonovice, Jeřmanice, Dlouhý Most, Stráž nad 
Nisou, Kryštofovo Údolí, Chrastavu aj., z nichž některé zřizují 
vlastní mateřské školy.

Kromě mateřských škol zřizovaných SML nebo MO Vrati-
slavice nad Nisou jsou zde mateřské školy jiných zřizovatelů 
(13 běžné MŠ + 2 

speciální MŠ), které jsou zapsané ve školském rejstříku a také 
garantují předškolní vzdělávání v souladu se školskou legis-
lativou a rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní 
vzdělávání.

Statutární město průběžně navyšuje kapacity svých mateř-
ských škol. Od roku 2007 do roku 2018 byly zvýšeny celkem 
o 515 míst.

Od 1. 9. 2015 školský zákon umožnil přijímat do mateřských 
škol také děti mladší tří let. S ohledem na tuto novelu školské-
ho zákona jsou v rámci IPRÚ připravovány projekty na navy-
šování kapacit na vybraných mateřských školách s tím, aby 
zde byly vytvářeny materiální podmínky také pro děti ve věku 
2 až 3 roky.



40 Statutární město^Liberec

Oddělení školství

Základní školy 

Statutární město Liberec (dále SML) zřizuje (k 1. 9. 2018) cel-
kem 19 základních škol, 1 základní a mateřskou školu, 1 zá-
kladní školu zřizovanou podle § 16 ŠZ (speciální škola). Dále 1 
ZŠ zřizuje MO Vratislavice nad Nisou. Tyto vzdělávací institu-
ce pokrývají především potřebu cca 104 tisíc obyvatel města, 
vč. cizinců. Město však nezajišťuje základní vzdělávání pouze 
pro vlastní obyvatele včetně městského obvodu Vratislavice 
n. N., ale s ohledem na své postavení v územním uspořádání 
ČR i pro mnohé přilehlé obce v rámci ORP a geografického 
okresu Liberec  – především jde o  Šimonovice, Jeřmanice, 
Dlouhý Most, Stráž nad Nisou, Kryštofovo Údolí, Chrastavu 
aj., z nichž některé zřizují vlastní školy. 

Na území SML jsou dále základní školy jiných zřizovatelů: Doc- 
trina – střední škola, základní škola a mateřská škola, s. r. o., 
Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenské-

ho, Základní škola a  mateřská škola logopedická, Základní 
a mateřská škola pro tělesně postižené, Základní škola a Ma-
teřská škola při nemocnici, Základní škola Alvalída, s.r.o.

V souladu s § 178 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů je obec povinna zajistit podmínky pro plnění povin-
né školní docházky dětí s  místem trvalého pobytu na svém 
území. Z  uvedeného paragrafu zároveň vyplývá povinnost 
obce stanovit školské obvody obecně závaznou vyhláškou, 
je-li v obci více než jedna základní škola. V roce 2017 uzavřelo 
statutární město Liberec veřejnoprávní smlouvy o vytvoření 
společného školského obvodu i  pro děti z  jiných obcí, a  to 
z Kryštofova Údolí (ZŠ Ještědská) a Šimonovic (ZŠ Česká).

Statutární město průběžně navyšuje kapacity svých základ-
ních škol. Od roku 2013 do roku 2018 byly zvýšeny celkem 
o 1 055 míst.
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Počty dětí v základních školách

Školní rok 1. stupeň 2. stupeň 1. + 2. stupeň Naplněnost

2014/15  4 795 3 078 7 873 88,52 %

2015/16 5 088 3 066 8 154 86,37 %

2016/17 5 284 3 187 8 471 88,28 %

2017/18 5 423 3 243 8 666 89,10 %

2018/19 5 353 3 468 8 821 88,91 %

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

8 821
8 666

8 471

8 154

7 873

Oddělení školství
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Počty nadaných žáků

V  tabulce je uváděn počet žáků nadaných, které 
základní školy vykazují ve statistických výkazech 
vždy k  30.  9. a  31.  3. příslušného školního roku. 
Školy vytváří nadaným žákům podmínky pro roz-
voj jejich nadání v souladu s § 27, odst. 1, 4, 5 a 6 
vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Mimořádně nadaní žáci jsou žáci, jejichž nadání 
bylo potvrzeno na základě vyšetření školským 
poradenským zařízením.

Školský zákon a související předpisy za-
ručují všem dětem se speciálními vzdě-
lávacími potřebami a  dětem nadaným 
takovou podporu, aby se mohly úspěšně 
vzdělávat a rozvíjet ve škole v místě své-
ho bydliště a mezi svými vrstevníky.

S  ohledem na závažnost speciálních 
vzdělávacích potřeb mohou být děti 
vzdělávány v  běžných školách nebo na 

základě doporučení školského poraden-
ského zařízení a souhlasu zákonného zá-
stupce ve školách či třídách zřizovaných 
dle § 16 ŠZ (speciální školy, speciální tří-
dy).

Zákon garantuje právo dětí na tzv. kon-
krétní podpůrná opatření (PO), která jim 
pomohou překonat jejich znevýhodnění. 
Tato opatření se člení do 5 stupňů, a  to 

podle organizační, pedagogické a  fi-
nanční náročnosti.

1. stupeň PO
poskytuje škola v  rámci individuálního 
přístupu k žákovi. 

2. až 5. stupeň PO
stanovuje vždy pouze školské poraden-
ské zařízení.

Počty nadaných žáků 

nadaní mimořádně nadaní

školní rok k 30. 9.  k 31. 3.  k 31. 3.  k 31. 3. 

2017/18 12 14 5 7

2018/19 7 14 3 3

Oddělení školství

počet žáků podle stupně 
podpůrných opatření

počet žáků 
z odlišného kult. 
prostředí nebo 
s odlišnými živ. 

podmínkamipočet žáků se SVP celkem 1. stupeň 2.–5. stupeň

školní rok k 30. 9.  k 31. 3.  k 31. 3.  k 31. 3.  k 31. 3. 

2017/18 1 117 1557 438 689 253

2018/19 1 288 1492 404 994 197

Vzdělávání žáků se SVP v základních školách

Počty žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami 
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Odbor právní a veřejných zakázek

Vedoucí odboru právního a veřejných zakázek
Jan Audy

E-mail: audy.jan@magistrat.liberec.cz
náměstí Dr. E. Beneše 1

 
Odbor právní a veřejných zakázek zajišťuje komplexní právní 
službu a provádí právní úkony související s činností statutární-
ho města Liberec a koordinuje postup jednotlivých odborů při 
zadávání veřejných zakázek.

Právní služby odboru
 Kontrola materiálů do rady města a zastupitelstva 
města v celkovém rozsahu.
 Řeší úkoly právní povahy; posuzuje smlouvy 
z právních hledisek; poskytuje právní pomoc zaměst-
nancům SML.
 Jedná v zastoupení SML v právních věcech před 
soudy všech stupňů, se státními orgány a rozhodci, 
připravuje příslušná podání pro řízení před nimi.
 Připravuje a projednává návrhy obecně závazných 
vyhlášek a nařízení SML.
 Je zpracovatelem směrnice rady města Zadávání 
veřejných zakázek statutárním městem Liberec.
 Administruje postupy při zadávání veřejných 
zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění („ZZVZ“).

Dělí se na oddělení:
Oddělení právní
Oddělení veřejných zakázek

Administrované veřejné zakázky

2016 2017 2018

Počet zakázek celkem 113 109 140

Administrací odborem právním 107 99 126

Administrace externími subjekty 6 7 5

Administrace odborem SM – 3 9

Počet zkontrolovaných smluv – 902 818
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Městskéorganizace  
a společnosti
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Městské organizace a společnosti

Statutární město Liberec je zřizovatelem a spravuje devět příspěvkových organizací, městskou policii, mateřské a základní 
školy. Dále vlastní šest obchodních společností a v dalších sedmi má minoritní podíl. V následující kapitole uvádíme výběr 
především z příspěvkových organizací. 

Městské organizace

 Botanická zahrada Liberec
 Centrum zdravotní a sociální péče Liberec
 Divadlo Františka Xavera Šaldy
 Komunitní práce Liberec, o. p. s.
 Komunitní středisko Kontakt Liberec
 Městské lesy Liberec
 Naivní divadlo Liberec
 Zoologická zahrada Liberec
 31 mateřských škol
 20 základních škol
 Speciální základní škola Orlí
 Dům dětí a mládeže Větrník

Společnosti s majoritní účastí města

 Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.
 Liberecká IS, a. s.
 Sportovní areál Ještěd, a. s.
 Sportovní areál Liberec, s. r. o.
 Technické služby města Liberce, a. s.

 
Společnosti s minoritní účastí města

 ČSAD Liberec, a. s.
 Krajská nemocnice Liberec, a. s.
 Severočeská vodárenská společnost, a. s.
 Teplárna Liberec, a. s.
 FCC Liberec, s. r. o. (dříve .A.S.A.)
 Autocentrum Nord, a. s.
 FinReal Liberec, a. s. 
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Městská policie Liberec

Ředitel
Ladislav Krajčík

E-mail: mestska.policie@mp.liberec.cz 
1. máje 108/48 (Uran), Liberec 3 
www.liberec.cz/mestska-policie

Hlavní úkoly městské policie jsou definované zákonem 
o obecní policii. V rámci zákonem svěřených úkolů jsou kon-
krétními činnostmi MP Liberec například: 

Městská policie (dále MP) je orgánem obce, který zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly sta-
novené zákonem č. 553/1991 Sb. MP Liberec začala svoji činnost v roce 1992 přijetím obecně závazné vyhlášky města 
Liberce č. 4/1992 o zřízení Městské policie Liberec. 

 Nepřetržitá hlídková služba na území města Liberce.
 Nepřetržitá hlídková činnost provozovaná na základě 
veřejnoprávní smlouvy s městem Frýdlant.
 Nepřetržitý provoz tísňové linky 156.
 Provoz a obsluha městského kamerového systému. 
 Odhalování přestupků a jiných správních deliktů, 
jejichž projednávání je v působnosti obce.
 Měření rychlostním radarem na vytipovaných  
dopravních úsecích.
 Zajištění provozu parkovacího systému a prodej  
parkovacích karet.
 Zajištění provozu dětského dopravního hřiště.
 Správa městského kamerového systému.

Strážníci v hlídkové službě
 
Základem městské policie jsou strážníci působící v  Liberci 
těchto hlídkových službách:

 Pěší hlídky
 Dopravní hlídky
 Motorizované hlídky
 Cyklo-hlídky
 Ski-hlídky
 Okrskáři
 Specialisté
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Městská policie Liberec

Statistická data Městské policie Liberec

2014 2015 2016 2017 2018

Podezření ze spáchání tr. činu oznámených PČR 337 211 163 143 134

Rozhodnutí o odstranění vozidla 27 42 42 32 42

Osoby převezené na záchytnou stanici 34 15 17 9 5

Zjištěné osoby řídící pod vlivem alkoholu 17 6 14 4 8

Předvedené hledané a pohřešované osoby 335 498 411 321 300

Nalezená odcizená vozidla 4 5 5 5 5

Odchycená zvířata 144 105 49 53 42

Použití botiček podle § 17a z. o obecní policii 313 340 227 287 140

Celkem počet přestupků 15 181 16 006 18 211 16 975 14 610

Celkem udělené pokuty v Kč 2 046 200 Kč 2 155 400 Kč 2 091 000 Kč 2 131 600 Kč 2 551 400 Kč

Náklady na činnost městské policie 46 463 199 Kč 48 910 000 Kč 54 789 854 Kč 58 014 610 Kč 60 979 393 Kč

Počet strážníků 78 79 82 80 74

41 500 000

48 000 000

54 500 000

61 000 000

2014 2015 2016 2017 2018

60 979 393

58 014 610

54 789 854

48 910 000
46 463 199

2014 2015 2016 2017 2018

75

80

85

90

4 750

9 500

14 250

19 000

2014 2015 2016 2017 2018

Celkem počet přestupků Počet strážníků

14 610

16 975
18 211

16 006
15 181

Náklady na činnost městské policie v Kč
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Historie

1991
Vznik prvního útvaru, který je podobný obecní policii. Pod 
vedením pana Tlustého bylo v tomto roce ve službě 6 osob, 
zatím beze zbraní a vysílaček. Služebna na Soukenném ná-
městí.

1992
Velitelem je pan Sklenář a zřízení MP je přijato 
obecně závaznou vyhláškou města Liberce 
č. 4/1992 o  zřízení Městské policie Libe-
rec. Objevují se první služební zbraně – 
pistole ČZ vz. 83 ráže 9 mm.

1993 
Ředitelem se stává Jiří Vacek. Přijato 60 
strážníků, všem sloužícím strážníkům jsou 
zakoupeny služební zbraně, a to revolvery Colt 
King Cobra, Smith & Wesson a pistole ČZ 85. Za-
čínají se používat neprůstřelné vesty při zásazích, 
spojení zajišťují radiostanice Motorola, nakupuje se a zasíťo-
vává se PC technika, kupují se 4 služební vozidla. Přijata vůbec 
první koncepce MP Liberec se směnami, výkonem, operač-
ním střediskem a  organizační strukturou. Probíhá intenzivní 
výcvik střelecko-taktické přípravy. Stav strážníků byl cca 85 
osob. MP se stěhuje do nových prostor na tř. Dr. M. Horákové.

1994
Zřízení oddělení pro projednávání přestupků a dopravní oddě-
lení, které zabezpečuje dohled nad dopravní situací pomocí tří 
dvoučlenných hlídek vybavených prvními botičkami.

1995
Vybudování nového systému evidování a zpracování přestup-
ků pomocí přenosných počítačů (PTC) a následného zpraco-
vávání na PC. Společné vyvíjení a rozvíjení systému s firmou 

DHS Praha a Merlin Praha. Otevřena první služebna v Rochli-
cích (20. 7. 1995) – 6 strážníků + velitel.

1996
Ředitelem je jmenován Břetislav Putna.

1997
Ředitelem je jmenován Josef Žejdl. Po-
kračuje v profesionalizaci MP Liberec. 
MP Liberec dosahuje velkých úspě-
chů na střeleckých soutěžích. Zása-
hová jednotka je na vysoké úrovni.

1998
Otevřena druhá služebna na Františkově 

(1. 4. 1998). Dochází k realizaci městského 
kamerového systému s osmi kamerami a ná-

sledně k  dalšímu rozšiřování. Počet strážníků 
a pracovníků čítá cca 100 osob.

1999
Ředitelem se stal Čestmír Hřebík. Od tohoto roku fungují po 
městě schránky důvěry. Kamerový systém má již 19 kamer, 
včetně pokrytí části sídlišť Rochlice a Broumovská.

2001
V autoparku přibyly dva motocykly Cagiva v policejní úpravě.

2002
Nákup preventivního radaru v rámci prevence kriminality.

2004
Převzetí městského kamerového systému do správy MP. 
Zprovozněn mobilní telefon pro SMS sluchově postižených.

V roce 1993 

byla Jiřím Vackem  

přijata vůbec první kon-

cepce Městské policie 

Liberec.

Městská policie Liberec
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2005
Revitalizace a převod kamerového systému z analogového na 
digitální. Zřízení operačního střediska v prostorách Krajského 
úřadu.

2008
Stěhování do budovy „Uran“. Po výběrovém řízení 
se stává ředitelem Ladislav Krajčík.

2009
Modernizace operačního střediska. Zřízení 
přepážkového pracoviště na oddělení do-
pravy a přestupků.

2010
Vznik okrskových služeben Pavlovice 
a  Rochlice. Do vybavení MP byly zařazeny 
defibrilátory. 

Vybavení okrsků skútry Yamaha a jízdními koly pro 
efektivnější a rychlejší pohyb strážníků v terénu.

2010
Zahájení služeb strážníků MP Liberec v lyžařském sportovním 
areálu na Ještědu formou ski hlídek strážníků, které dohlíží na 
dodržování pravidel a veřejného pořádku při lyžování v areálu 
a spolupracují s provozovatelem areálu.

2012
V místech opakované kriminality začínají být používána moni-
torovací zařízení, tzv. fotopasti.

Je zahájena nepřetržitá služba ve Frýdlantu v  nepřetržitém 
režimu dvoučlennou motohlídkou. K  tomuto účelu je zřízena 
služebna na náměstí T. G. Masaryka v přízemí domu č. p. 99.

2013
Zřízení služebny na terminálu MHD Fügnerova. 

Získání certifikátu shody systému managementu kvality s po-
žadavky ČSN EN ISO 9001:2009 v  oblasti Řízení organizace 

při zabezpečování místních záležitostí veřejného 
pořádku.

2014
Zavedení nového informačního systé-

mu včetně využívání mobilních zaří-
zení (mobily, tablety) k  dokumentaci 
událostí a přestupků. 

Pořízení mobilního radaru a  zahájení 
měření rychlosti vozidel v Liberci.

Zřízení služebny MP v nové vstupní budo-
vě Zoo Liberec v Lidových Sadech.

Získání akreditace ministerstva školství pro potřeby 
zřízení a provozu školicího střediska MP Liberec.

Převzetí dětského dopravního hřiště do správy MP Liberec.

Pořízeny dvě speciální kamery do služebních vozů vybavené 
systémem na vyhledávání odcizených motorových vozidel.

2015 
Přechod na nový radiokomunikační systém Pegas, který 
umožňuje přímou komunikaci se složkami IZS při výkonu služ-
by, v rámci řešení krizových stavů i součinnostních akcí.

2016
Převzetí odpovědnosti za fungování parkovacího systému 
a prodej parkovacích karet.

Na současné 

místo v budově Uran 

se strážníci městské policie 

přestěhovali 

v roce 2008.

Městská policie Liberec
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Botanická zahrada Liberec

Ředitel
Miloslav Studnička

E-mail: info@botanyliberec.cz
Purkyňova 630/1, 460 01 Liberec 1
www.botaniliberec.cz

Za jedinečná a  zcela výjimečně řešená jsou považována té-
mata „masožravé rostliny“, „květena Austrálie“, „Paleotropis – 
tropy Starého světa“ a  „pravěk rostlin“. Návštěvníci oceňují 
různorodost a  nápaditost ukázek zahradního designu, a  při-
tom jejich estetický soulad. V rámci zahradní architektury lze 
spatřit jako funkční doplňky také velmi originální a hodnotná 
umělecká díla z kamene nebo kombinace skla a bronzu (např. 
odlitky metodou „ztraceného vosku“), vytvořená přímo pro 
daná témata zahradního designu. 

Návštěvníci jsou při samostatné prohlídce provázeni pomo-
cí nejmodernějšího informačního systému, dle charakteru 
a možností určité partie expozic slovem psaným i mluveným. 
Od r. 2017 je k dispozici v prodeji i podrobný knižní průvodce 
„Botanická zahrada Liberec – expozice, sbírky, zajímavosti“. 

Botanická zahrada Liberec se stará o nejpestřejší soubory exotických rostlin v České republice. V pavilonech je prezento-
váno 14 rozličných botanických témat. 

www.botaniliberec.cz

Internetové stránky BZL (www.botaniliberec.cz) informují 
o  vzácných rostlinách a  mají také populárněvědeckou náplň 
a jako didaktický materiál představují komfort pro návštěvníky 
plánující si návštěvu BZ. Jsou uchovávány, vzhledem k dekla-
rované kvalitě, i ve fondu Národní knihovny České republiky. 
Provoz internetových stránek je spojen s poradenskou služ-
bou pro veřejnost a  zodpovídáním dotazů k  expozicím BZ. 
Počet dotazů se za rok pohybuje mezi 150 a 200. Některé vy-
žadují obšírnou odpověď anebo hledání v odborné literatuře, 
a jsou tak časově náročné. 
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Představení ředitelem

Současný stav i  vývoj posledních let jsou pokračováním již 
téměř 30 let sledované koncepce. Některé z  dílčích prvků 
činnosti jsou dány tendencemi celé světové sítě botanických 
zahrad. Jsou určeny podle společenských zájmů i módou. 
Další ale plynou z  orientace BZL na příspěvek ke 
všeobecnému vzdělání a kulturní úrovni. 

Odborníci z  jiných botanických zahrad nej-
výše oceňují zmíněnou paleobotanickou 
rekonstrukci starodávného rostlinstva 
ve speciálním pavilonu „Pravěk“, obsahu-
jící živé relikty z  minulých geologických 
ér, jako jsou výtrusné rostliny vranečky 
z doby kamenouhelných pralesů, cykasot-
varé rostliny z doby dinosaurů nebo jehlič-
nany z  doby hnědouhelných pralesů. V  mi-
nulých letech se ji podařilo doplnit o sérii velice 
vzácných rostlin, včetně největší přesličky světa 
a  takřka legendárního objevu nedávných let, jehličnanu 
wollemie vznešené. 

Skleníkové expozice, hodnocené po stránce vnější konstrukč-
ní architektury i vnitřní zahradně-architektonické úpravy jako 
avantgardní v  době svého vzniku (1995–2000) a  vlastně 

i v současnosti, jsou nejlákavějším prvkem zahrady. V roce 
2014 byl expoziční skleníkový areál s výstavní plo-

chou 3 023 m2, tedy nejrozsáhlejší v ČR, doplněn 
o  originálně řešený funkcionalistický pavilon 

pro pěstování tří největších leknínovitých 
rostlin světa včetně viktorie královské, 
tedy druhu náročnějšího a  vzácnějšího, 
než je dosud pěstovaná viktorie Cruzova. 
Když byl tento pavilon dostavěn, v  jeho 
okolí vznikla taktéž nová expozice „Kvě-

tena mokřadů a  vodních zahrad“. V  ČR, 
a možná ani v Evropě, nemá obdoby. 

V posledních letech se také podařilo ještě pod-
statně zdokonalit expozici „Masožravé rostliny“, 

která již dříve zjednala BZL světové jméno. Přibyla tam 
dvě dílčí témata, vyžadující zvláštní technické vybavení, na-
příklad chladicí systém. 

Botanická zahrada

Nejlákavěj-

ším prvkem Botanic-

ké zahrady Liberec jsou 

avantgardní skleníkové 

expozice.

Miloslav Studnička
ředitel Botanické zahrady 
Liberec
„V posledních letech se 
podařilo podstatně zdo-
konalit expozici masožra-
vých rostlin, která již dříve 
zjednala zahradě světové 
jméno.“
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Statistická data Botanické zahrady Liberec

2014 2015 2016 2017 2018

Návštěvnost 49 379 49 096 47 931 55 202 58 459

Sledovanost webu 215 923 183 862 210 255 211 973 211 313

Náklady v Kč 19 158 000 18 983 000 20 046 000 21 133 000 21 667 000

Výnosy v Kč 19 262 000 19 035 000 20 119 000 21 199 000 21 780 000

Příspěvek SML v Kč 10 915 000 10 700 000 14 093 000 15 415 000 15 980 000

Mzdy v Kč 7 295 000 7 527 000 7 821 000 8 325 000 8 326 000

Průměrná mzda v Kč 22 366 24 427 25 773 27 273 25 697

2014 2015 2016 2017 2018

58 459
55 202

47 93149 09649 379

Návštěvnost Botanické zahrady Liberec

Botanická zahrada
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Zoologická zahrada Liberec

Ředitel
David Nejedlo

E-mail: info@zooliberec.cz
Lidové sady 425/1, Liberec 1 
www.zooliberec.cz

Zoo Liberec se postupem času stala stabilní a vyhledávanou, 
mezinárodně uznávanou organizací s nejstarší historií v České 
republice. 

V týmu zaměstnanců zoo pracují světově uznávaní odborníci, 
díky kterým Zoo Liberec významně přispívá k ochraně příro-
dy u nás i ve světě. Zoo Liberec je otevřená společnost, která 
prostřednictvím kvalitních kulturně-vzdělávacích programů 
motivuje a  inspiruje veřejnost k  zodpovědnému a  aktivnímu 
k životu.

Posláním Zoo Liberec je vtáhnout lidi do světa zvířat takového, jaký je – jedinečného, rozmanitého a ohroženého. Tento 
svět chránit a zároveň při tom těšit, bavit a vzdělávat lidi. 

Zoologická zahrada Liberec

Zajišťuje širokou škálu poslání moderních zoologických za-
hrad, jež se dají shrnout do čtyř základních témat:

 Ochrana zvířat jejich chovem v lidské péči 
  (ochrana ex-situ).
 Ochrana zvířat v místech jejich přirozeného původu
  (ochrana in-situ).
 výchova a vzdělávání veřejnosti.
 v neposlední řadě rekreace a odpočinek veřejnosti.

Další organizační složky Zoo Liberec

 Centrum pro zvířata v nouzi při Zoo Liberec – Archa 
 Městské středisko ekologické výchovy 
  při Zoo Liberec – Divizna 
 Kulturní a společenské centrum 
  při Zoo Liberec – Lidové sady



57Statutární město^Liberec

Představení ředitelem

Zoo Liberec v roce 2018 prošla velmi tvrdou a náročnou kon-
trolou evropské komise a obhájila své plnohodnotné členství 
v  Evropské asociaci zoologických zahrad a  akvárií (EAZA). 
EAZA sdružuje více než 300 moderních a respektovaných 
zoologických zahrad, které vzájemně spolupracují na 
výměně a transportech zvířat.

Liberecká zoo je aktivně zapojena celkem 
do 33 záchovných programů EEP a dalších 
27 živočišných druhů je zařazeno do tzv. 
Evropské plemenné knihy (ESB). U  řady 
vzácných zvířat dokonce drží evropské 
(takin zlatý) či světové prvenství (orel nej-
menší, orel křiklavý) v úspěšném odchovu. 
Česká prvenství v odchovu: orel jestřábí, či-
mango horský, urial bucharský, nahur modrý.

Úlohou a  cílem moderních zoologických zahrad 
není jen chov a péče o ohrožené a vzácné druhy zví-
řat přímo v zoologických zahradách, ale čím dál větší důraz 
je také kladen na ochranu fauny a flóry ve volné přírodě v mís-
tech jejich přirozeného výskytu  – tzv. ochrana IN SITU. Zoo 
Liberec se ve svých in situ projektech zaměřuje především na 
oblast Indonésie, Filipín a  střední Afriky, kde je prostřednic-
tvím svých terénních pracovníků aktivní již mnoho let a dosa-
huje tam významných úspěchů.

V posledních letech (2017–2019) liberecká zoo zároveň před-
sedá a  koordinuje novou ochranářskou kampaň Evropské 
asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) – jednu z nej-
větších ochranářských kampaní světa. Je to poprvé v historii, 
kdy ochranářské kampani EAZA předsedá instituce ze střední 
a východní Evropy. Kampaň nese jméno Silent Forest (Ztichlý 
les) a  je zaměřena na záchranu zpěvných ptáků v oblasti JV 
Asie.

Zoo Liberec pomáhá i volně žijícím zvířatům z našeho nejbliž-
šího okolí prostřednictvím své záchranné stanice ARCHA. 
Pracovníci záchranné stanice každý rok přijmou a ošetří více 

než tisícovku hendikepovaných jedinců, kteří jsou v  dů-
sledku zranění, nemoci či jiných okolností dočas-

ně či trvale neschopni přežít ve volné přírodě.

V roce 2006 se součástí Zoologické za-
hrady Liberec stalo i  Středisko ekolo-
gické výchovy Divizna, které pro zoo 
zajišťuje kompletní vzdělávací a osvě-
tovou činnost. Dnes Divizna ročně 
realizuje více než 300 výukových 
programů, kterými projdou tisíce dětí 

z  mateřských, základních i  středních 
škol.

Zoo Liberec neustále pracuje na zvýšení 
komfortu návštěvníků i  pohody chovaných zví-

řat. Pro zvýšení atraktivity například rozšířila skladbu 
zvířat o nové druhy, jako jsou mravenečník velký, kůň Převal-
ského, zoborožec hrubozobý nebo tři druhy tropických žab. 
Za účelem poskytnutí lepšího výhledu na chovaná zvířata 
zoo vybudovala nové zastřešené vyhlídky u  koní Převalské-
ho, lemurů černých, paviánů pláštíkových či antilop koňských. 
Podařilo se také postavit nový vstupní pavilon, rekonstruovat 
výběhy pro paviány i kozorožce dagestánské nebo renovovat 
pavilon tropů. Novinkou je i tzv. ZooKino, kde mohou návštěv-
níci zdarma zhlédnout dokumentární filmy ze světa zvířat, na 
jejichž vzniku se Zoo Liberec podílela. 

Poprvé 

 v historii před-

sedá jedné z největších 

ochranářských kampaní 

světa instituce ze střední  

a východní Evropy.

Zoologická zahrada
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Statistická data Zoologické zahrady Liberec

2014 2015 2016 2017 2018

Návštěvnost 414 230 416 951 479 168 433 087 451 851

Počet pavilonů 5 6 6 6 6

Počet zvířat * 992 984 834 827

Náklady v Kč 90 630 209 105 987 964 107 275 129 112 271 915 122 548 416

Výnosy v Kč 90 630 209 105 987 964 107 354 083 112 347 042 122 612 924

Příspěvek SML na provoz v Kč 27 200 000 32 500 000 31 476 000 39 971 000 45 857 128

Ostatní dotace v Kč 3 536 559 5 494 412 4 028 980 4 741 814 3 055 970

Investice celkem v Kč 15 773 926 4 204 386 258 435 3 872 184 7 766 952

Vybrané vstupné v Kč * * 34 895 504 31 356 149 35 388 164

Mzdy vč. FO v Kč * 30 872 155 34 107 724 34 613 305 41 748 128

Počet zaměstnanců * * * 138 143

Průměrná mzda v Kč * * * 23 547 25 718

Návštěvnost středisek mimo zoo

2015 2016 2017 2018

Archa – záchranná stanice 995 1 387 978 1 048

Archa – útulek kočky a psi 793 801 795 732

Divizna 7 249 7 203 7 365 6 495

Lidové sady 83 850 81 629 72 456 79 261

Zoologická zahrada

*�Data�nesjou�k�dispozici
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Divadlo Františka Xavera Šaldy

Ředitel
Jarmila Levko

E-mail: saldovo-divadlo@saldovo-divadlo.cz
Zhořelecká 344/5, Liberec
www.saldovo-divadlo.cz

Divadlo F. X. Šaldy Liberec (dále jen DFXŠ) je příspěvková or-
ganizace, jejímž zřizovatelem je Statutární město Liberec. Je 
zřízeno za účelem uskutečňování hudebních, činoherních, 
hudebně-dramatických a  tanečních představení a  koncertů 
a  jiných kulturních akcí přispívajících k  rozvoji myšlenkové, 
estetické a morální úrovně občanů. Má regionální až nadregio- 
nální charakter.

DFXŠ je repertoárové třísouborové divadlo se soubory čino- 
hry, opery a  baletu. Operuje na dvou scénách  – v  historické 
budově Šaldova divadla a  v  Malém divadle. Dále hostuje se 
svými představeními v dalších místech regionu, České repub-
liky i zahraničí. Je jediným třísouborovým divadlem v Liberec-
kém kraji. Vedle DFXŠ existuje v Libereckém kraji už pouze jed-
no divadlo se stálým souborem – Naivní divadlo Liberec, které 
je zaměřeno na loutkovou tvorbu a na tvorbu pro děti. V rámci 
Libereckého kraje pak už existují pouze tzv. stagiony, které jen 
dovážejí divadelní produkci (Jablonec nad Nisou, Nový Bor, 
Turnov…).

Svou uměleckou činností liberecké divadlo daleko přesahuje rámec svého regionu. Kromě představení na 
dvou vlastních scénách (Šaldovo divadlo a Malé divadlo) hostuje pravidelně po celé ČR i v zahraničí.
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Počet diváků na představeních Divadla F. X. Šaldy

2014 2015 2016 2017 2018

Činohra 39 960 32 853 35 568 32 968 31 697 

Opera 44 406 24 359 23 610 20 943 22 501 

Balet 7 009 7 120 8 391 7 493 8 428 

Ostatní – výstavy, konference apod. 0 0 635 4 168 5 161

Celkem 65 289 64 332 68 204 65 572 67 787
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Činohra Opera Balet Ostatní

Divadlo F. X. Šaldy
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Ekonomická data Divadla F. X. Šaldy

2014 2015 2016 2017 2018

Investiční dotace zřizovatele v Kč 0 0 1 400 000 0 2 500 000

Tržby za vstupné v Kč 10 669 000 11 101 000 10 797 000 11 534 000 12 264 000 

Zaměstnanci 214 212 219 228 230

Mzdy včetně odvodů v Kč 65 170 000 70 023 000 73 950 000 85 629 000 101 628 000 

Divadlo F. X. Šaldy

Příspěvky na provoz a dotace v tis. Kč

2014 2015 2016 2017 2018

Provoz SML 68 332 73 300 75 741 86 032 106 062 

Účelové SML 156 176 156 156 179 

Min. kultury ČR 5 900 6 140 6 300 11 200 10 700 

Liberecký kraj 1 200 1 200 1 230 1 227 2 400 

Účelové dotace a granty – MK 0 0 0 165 80

Účelové dotace a granty – ostatní 0 91 81 50 0

Celkem 75 588 83 064 83 508 98 830 119 421
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Naivní divadlo Liberec

Ředitel
Stanislav Doubrava

E-mail: info@naivnidivadlo.cz
Moskevská 18, Liberec
www.naivnidivadlo.cz

Naivní divadlo je zřizováno a dominantně financováno statu-
tárním městem Liberec. Příspěvek města v posledních pěti le-
tech podstatně vzrostl a pomohl stabilizovat provozní problé-
my z minulých období, které znemožňovaly potřebný rozvoj. 

Divadlo významně podporuje i Ministerstvo kultury ČR a Libe-
recký kraj. Od Ministerstva kultury, vzhledem k výsledkům di-
vadla na celostátní a mezinárodní úrovni, získává v posledních 
letech Naivní divadlo Liberec nejvyšší dotaci z českých profe-
sionálních loutkových divadel (cca 2 mil. Kč). Kromě vlastních 
příjmů dokáže divadlo získat do rozpočtu i  prostředky z  ob-
lasti privátní sféry, které však v  součtu dosahují max. 1,5 % 
z celkového rozpočtu. 

Naivní divadlo se pravidelnými investicemi snaží udržovat 
svou budovu v dobré kondici. Zde je rovněž patrný zlepšený 
přístup SML. Postupně byly vylepšeny prostory pro diváky 
(nová ventilace ve studiu, nové židle) zlepšily se podmínky pro 
zaměstnance, diváci ve velkém sále využívají nové sociální za-
řízení ve foyeru divadla a budou mít od nové sezony 2019/20 
k dispozici nová, zpevněná dvojsedadla, pro NDL tak typická. 

Naivní divadlo Liberec je špičková umělecká instituce v oboru profesionálního loutkového divadla, která dlou-
hodobě vykazuje mimořádné umělecké výsledky. Je pravidelným účastníkem na nejvýznamnějších festivalech 
a divadelních akcích, odkud přiváží řadu úspěchů a ocenění od domácích a zahraničních pořadatelů. 
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Naivní divadlo Liberec

Představení ředitelem

V oborových anketách se Naivní divadlo pravidelně umisťuje 
na nejvyšších příčkách. Vyprodaný sál v Moskevské ulici (dílo 
architektů Karla Hubáčka a Otakara Binara) i Studio NDL pro 
65 diváků jsou důkazem trvalého zájmu školek, škol i ve-
řejnosti. 

Posledních pět let se nese ve znamení řady 
tvůrčích úspěchů, které jsou zaměřeny na 
široké spektrum diváků od nejmenších až 
po teenagery a dospělé. Výjimečnost di-
vadla je založena na kreativní dramaturgii, 
která vychází z vlastního autorského zá-
zemí. Autor a dramaturg Vít Peřina nava-
zuje na úspěšnou autorskou epochu Ivy 
Peřinové a  nově ve spojení s  režisérkou 
Michaelou Homolovou a  výborným herec-
kým souborem dosahují v  posledních letech 
na nejvyšší příčky pomyslného divadelního 
Olympu.

Představení O  beránkovi, který spadl z  nebe, Čechy leží 
u moře, Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic se na ost-
rovech skrývá odlehlých i nejnovější titul pro děti od dvou let 
s radostným názvem Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!: to je jen několik 
příkladů, které postupně získaly řadu nejvyšších ocenění na 
české i zahraniční půdě. 

Naivní divadlo je zároveň hlavním organizátorem a  spolu se 
SML i  pořadatelem mezinárodního loutkářského festivalu 
Mateřinka, který v Liberci vznikl v roce 1973. V roce 2019 se 
uskutečnil jubilejní 25. ročník. Festival se koná jako bienále, 
trvá pět dnů a  kromě vybraných domácích a  zahraničních 
souborů jej vyhledávají odborníci na dětské divadlo ze tří 
kontinentů. Festival je soutěžní, na závěr navrhuje odborná 
porota ocenění nejlepším tvůrcům. Naivní divadlo v posled-

ních pěti letech bylo vždy jasným vítězem a odnášelo si řadu 
festivalových cen.

Naivní divadlo je pokračovatelem tradice kvalitní, mo-
derní divadelní nabídky, existující v   povědomí 

veřejnosti nejen díky Studiu Y, které v Liberci 
vzniklo.

Přestože prioritně svým programem 
cílí na dětské publikum, zkrátka nezů-
stávají ani dospělí diváci, pro které je 
divadlo v Moskevské ulici vyhledáva-
ným bodem s atraktivním programem 

hostujících souborů, ve kterém do-
minují představení Dejvického divadla 

nebo Divadla Na Zábradlí. 

Naivní divadlo je se svými představeními 
častým hostem zahraničních festivalů, v posled-

ních pěti letech navštívilo tři kontinenty.

Naivní diva-

dlo je pokračovatelem 

tradice moderní divadelní 

nabídky nejen díky  

Studiu Y, které v Liberci 

vzniklo.

Stanislav Doubrava
ředitel Naivního divadla 
Liberec
„V oborových anketách se 
Naivní divadlo pravidelně 
umisťuje na nejvyšších 
příčkách. Vyprodané sály 
jsou důkazem trvalého 
zájmu.“
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Ekonomická data Naivního divadla Liberec v Kč

2014 2015 2016 2017 2018

Náklady celkem 16 768 116 18 551 970 17 490 767 21 516 944 22 200 183

Tržby za vstupné (v Liberci) 3 772 000 4 048 000 3 851 000 3 732 000 4 131 000

Zaměstnanci 29 30 29 31 32

Mzdy včetně fin. odvodů 9 817 202 10 434 091 10 947 180 12 853 000 14 533 896

Průměrná mzda 20 560 20 993 22 877 25 290 28 660

Příspěvky na provoz a dotace v tis. Kč

2014 2015 2016 2017 2018

Provoz – zřizovatel – SML 10 297 10 300 10 933 12 258 14 206

Min. kultury ČR 1 010 1 010 1 120 1 900 1 900 

Liberecký kraj 500 650 500 730 680

Účelové dotace a granty – MK 225 766 109 660 188

Účelové granty a dotace – ostatní 0 400 0 905 23

Celkem 12 032 13 126 12 662 16 723 16 997

Naivní divadlo Liberec



67Statutární město^Liberec

Počet diváků na představeních Naivního divadla Liberec

2014 2015 2016 2017 2018

Liberec 25 800 26 424 26 053 27 372 25 851

Zájezdy 32 573 22 708 22 915 17 811 17 564

Celkem 58 373 49 132 48 968 45 183 43 415

Naivní divadlo Liberec
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Městské lesy Liberec

Ředitel
Jiří Bliml

E-mail: bliml.jiri@mestske-lesy-liberec.cz
Lidové sady 425/1, Liberec
www.mestske-lesy-liberec.cz 

Ač v povědomí veřejnosti nejsou zatím tyto problémy tolik za-
kořeněné, je nutné, abychom se všichni zamysleli nad tím, jak 
negativní vlivy minimalizovat. To je i nelehký úkol nás, správců 
lesů, kteří v nich každý den pracují, tedy i v přírodě, která nám 
ukazuje, že je mnohem silnější než člověk, a přitom tak zrani-
telná. 

Proto i  my, lesníci z  naší organizace, si uvědomujeme tuto 
nelehkou situaci a  snažíme se, abychom jednou předali lesy 
v co nejlepší kondici našim potomkům, přesto s vědomím, že 
budou mít jiný charakter než doposud. Je tedy i na nás, aby-
chom přemýšleli nad svou prací, informovali a přesvědčovali 
představitele města či širokou veřejnost, že v tuto dobu a také 
mnoho dalších let bude nutné vynakládat finanční prostředky 
na záchranu lesů, a to nejen v našem městě. 

Klimatická změna, sucho, kůrovcová kalamita, nedostatek vody v krajině a mnoho dalšího, co se týká přírody, 
ovlivňuje i hospodaření v lesích ve vlastnictví statutárního města Liberec. Již několik let se potýkáme s těmito 
negativními vlivy, které nejsou zanedbatelné.

Statistická data Městských lesů Liberec

2017 2018

Náklady celkem 5 924 000 6 553 000

Příspěvky na provoz SML 1 000 000 1 100 000 

Zaměstnanci 3 3

Mzdy včetně odvodů 1 120 000 1 220 000

Průměrná mzda 33 333 35 667

Porostní půda (ha) 550,04

Bezlesí (ha) 24,81

Jiné pozemky (ha) 1,41
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Městské lesy Liberec

Představení ředitelem

Město Liberec získalo v  roce 1992 celkem 187 ha lesních 
pozemků na základě zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu ně-
kterých věcí z  majetku České republiky do vlastnictví obcí. 
V průběhu dalších deseti let docházelo k postupnému do-
hledání podkladů (přídělových listin, grafických pří-
dělových plánů a  výpisů z  pozemkových knih), 
na základě kterých město získalo dalších 360 
ha lesních pozemků, a v roce 2002 tak činila 
výměra lesního majetku 560 ha. V dalším 
období, tj. od roku 2003, docházelo již 
k  nepatrným předáváním lesního majet-
ku ze strany státu, kdy v roce 2008 čini-
la výměra 584,28 ha. V roce 2008 došlo 
k  velkému zásahu do držby lesního ma-
jetku na základě rozhodnutí představitelů 
města o  provedení směny lesních pozem-
ků. Jednalo se o záměr získání lokality ještěd-
ského sportovního areálu o výměře 120 ha lesa 
vč. sjezdovek, který byl ve vlastnictví státu, tj. právo 
hospodaření na lesních pozemcích měl státní podnik Lesy 
ČR. Město Liberec provedlo koncem roku 2008 směnu svých 
128,02 ha lesních pozemků za 120 ha lesních pozemků ve 
správě LČR, s. p. 

Stabilita držby lesního majetku města Liberce, což je pro 
správu lesa velmi důležité, nastala tedy počátkem roku 2009. 
V tomto roce byl s platností od 1. 1. 2009 schválen nový lesní 
hospodářský plán (dále jen LHP), a to na výměru 576,26 ha 
lesních pozemků.

Od 1. 1. 2010 byla zřízena statutárním městem Liberec pří-
spěvková organizace Městské lesy Liberec, která provádí 
veškerou správu lesních pozemků v jeho vlastnictví.

Převážnou část hospodaření na lesním majetku tvoří pěsteb-
ní a  těžební činnosti. Od roku 2015, kdy se začala na dře-
vinách projevovat negativa v  souvislosti se suchem, naše 

organizace zalesnila desetitisíce sazenic. Jelikož si uvě-
domujeme nutnost změnit druhovou skladbu bu-

doucích lesních porostů, soustředili jsme se 
při zalesňování především na listnáče, bo-

rovice, jedle a už v menší míře na smrk, 
který dnes nejvíce trpí vlivem sucha 
a  napadením lýkožrouty (kůrovci). Na 
druhou stranu to není potěšující číslo. 
Důvodem vysokého množství zasaze-
ných sazenic je vznik holin na místech, 
kde byly napadeny smrky lýkožrouty.

Ekonomika, rekreace či ochrana lesa? Na 
co se soustředit? Jednoznačně v  dalších 

nadcházejících letech na ochranu lesních 
porostů či lesních ekosystémů před negativními 

vlivy působenými změnou klimatu a  negativními vlivy 
působenými lidskou činností. 

V nadcházejících letech se musíme nejdříve vypořádat s po-
stupným hynutím smrkových porostů, a tím i s velmi ekono-
micky nákladnou složkou hospodaření s lesem. Bude to boj 
velmi náročný a zdlouhavý, ale ne nemožný. Je jen otázkou, 
jaké lesy tedy zakládat, jaké dřeviny vnášet do lesních poros-
tů tak, aby byly pestré a  odolné vůči klimatickým změnám. 
Dokáže dnes však někdo říct, jaké klimatické podmínky bu-
dou za sto let? Tedy v období, kdy naši potomci budou sklízet 
plody našeho dnešního konání. Určitě ne. Proto je nutné vše 
provádět s rozvahou a s nejlepším vědomím a svědomím.

Dokáže dnes někdo 

říct, jaké klimatické pod-

mínky budou za sto let pa-

novat na severu Čech?
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Komunitní práce Liberec, o. p. s.

Ředitel
Tomáš Kratochvíl

E-mail: koskova.iveta@magistrat.liberec.cz
Josefinino údolí 9/9, Liberec
www.kpliberec.cz 

Komunitní práce Liberec zajišťují správu a  základní údržbu 
nemovitostí pro třetí osoby – zejména administrativní zajiště-
ní řádného provozu nemovitostí, domovnickou činnost, úklid 
bytů i nebytových prostor, čištění interiérů a exteriérů budov, 
čištění oken, úklid chodníků a podobně.

Naším cílem je poskytnout jim dobrý odrazový můstek k zís-
kání trvalejšího zaměstnání. Na počátku stála myšlenka zlepšit 
úroveň vzhledu města a zároveň se aktivně podílet na řešení 
nezaměstnanosti.

Zájemci o práci musí být vedeni v evidenci Úřadu práce v Li-
berci a náplní jejich práce je zejména úklid a údržba veřejných 
prostranství, veřejných budov a  komunikací a  jiných obdob-
ných činností ve prospěch obce nebo ve prospěch státních 
nebo jiných obecně prospěšných institucí na území města 
Liberec v  souladu se zněním § 112 zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti.

Obecně prospěšná společnost založená statutárním městem Liberec v roce 2005 nabízí zaměstnání nekvalifi-
kovaným lidem, kteří mají potíže s nalezením zaměstnání, starším 50 let a dlouhodobě nezaměstnaným.
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Komunitní práce Liberec

Souhrn základních údajů

2014 2015 2016 2017 2018

Výkony (odpracovaných hodin) 105 533 122 124 129 944 123 372 112 520

Veřejně prospěšné práce – pracovníci 85 85 85 85 85

Terénní koordinátoři – pracovníci 3 2 3 3 3

Zaměstnanci * 87 88 88 88

Mzdy včetně fin. odvodů Kč 13 553 000 15 397 000 15 357 000 16 974 000 18 298 000

Příspěvky na provoz v tis. Kč

2014 2015 2016 2017 2018

Zřizovatel – SML 4 500 4 400 4 070 6 840 7 900

Úřad práce ČR * 14 275 14 209 15 794 17 089

Sesbíraný odpad KPL v období 01/2019–08/2019 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen

4 500 4 400 4 070 6 840 7 900 4 400 4 070 6 840

2 000 2 650 3 090 4 110 5 350 7 480 7 550 9 760

*�Data�nesjou�k�dispozici
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Komunitní středisko Kontakt Liberec

Ředitel
Michael Dufek

E-mail: reditel@ksk.liberec.cz
Palachova 504/7, Liberec
www.ksk-liberec.cz 

Při svém založení se Kontakt věnoval terénní sociální prá-
ci v  oblasti sociálně znevýhodněných občanů, ale také péči 
o  seniory v  domech s  pečovatelskou službou či seniorskou 
veřejnost. Od té doby se organizace stala partnerem pro stá-
vající poskytovatele sociálních služeb, neziskový sektor, pro 
vzdělávací instituce, státní správu i samosprávu, ale i širokou 
skupinu cílových skupin, o které se stará. Rozšířila působení 
o oblast dobrovolnictví, od roku 2016 zajišťuje přepravu pro 
seniory Taxík Maxík, která je společným projektem Nadace 
Charty 77 a města Liberce.

Komunitní středisko Kontakt Liberec v roce 2018 oslavilo 11 let své existence. Jeho potřebnost vyplynula 
z připravovaného Komunitního plánu sociálních služeb, a reagovala tak na aktuální potřebnost občanů města 
Liberec. 

Počty osob využívajích služeb Kontaktu

2014 2015 2016 2017 2018

Podpora občanských iniciativ 29 849 24 020 24 825 26 938 24 430

Centrální klub seniorů 7 170 7 385 7 414 7 286 6 334

Kluby seniorů celkem 39 951 40 398 41 051 43 174 42 536

Národnostní menšiny 2 000 1 740 3 100 3 702 5 123

Dobrovolnictví 0 45 67 50 77

Přeprava pro znevýhodněné 0 0 2 293 3 438 3 618
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Komunitní středisko Kontakt Liberec

Představení ředitelem

Kontakt se aktivně zapojuje do nových výzev v  rámci 
Evropských projektů, konkrétně se jedná o  za-
pojení do projektu Férové školy, kde pomáhá 
s  volnočasovými aktivitami pro děti, a  také 
realizoval workshopy pro rodiče dětí ze so-
ciálně znevýhodněného prostředí. 

Kontakt se také rozrostl a  posílil perso-
nální zajištění aktivit, které má ve své 
zřizovací listině. Provozuje od pondělí 
do pátku Centrální klub seniorů, zajišťu-
je také týdně pět aktivizačních dnů v  do-
mech s  pečovatelskou službou, provozuje 
stálý dispečink pro službu Taxík Maxík a  je 
k  dispozici pro občanské iniciativy a  neziskové 
organizace po celý rok od 8.00 do 21.30 hodin, včet-
ně svátků a víkendů.

Organizace za rok uskuteční pro všechny svoje cí-
lové skupiny více než 400 akcí nejrůznějšího 

charakteru. Uživatelé se mohou těšit na 
sportovní, kulturní, vzdělávací, osvětové 

i akce preventivního charakteru. 

Roční návštěvnost se každým rokem 
zvyšuje, v  roce 2018 se pohybovala 
okolo 80 000 návštěvníků, což svědčí 
o potřebnosti takového zařízení i jeho 

budoucím rozvoji v Liebiegově paláci, 
kam by se měl přesunout po dokonče-

ní rekonstrukce, která je plánovaná na 
rok 2021.

Oblíbenost 

 střediska Kontakt se 

každým rokem zvyšuje, 

v roce 2018 se pohybovala 

okolo 80 000  

návštěvníků.

Ekonomická data

2014 2015 2016 2017 2018

Zřizovatel – SM Liberec v tis. Kč 4 660 4 890 5 299 6 753 8 261

Vlastní výnosy v tis. Kč 964 1 052 1 442 1 361 1 290

Výnosy celkem v tis. Kč 5 624 5 942 6 741 8 114 9 551

Náklady celkem v tis. Kč 5 624 5 942 6 741 8 114 9 551

Zaměstnanci 7 7 7,25 10,70 11

Mzdové náklady v tis. Kč 2 109 2 256 2 424 2 924 3 865

Průměrná mzda v tis. Kč 25,1 26,8 26,9 22,7 29,3
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Centrum zdravotní a sociální péče Liberec

Ředitelka
Lenka Škodová

E-mail: czasp@czasp.cz
Krejčího 1172/3, Liberec
www.czasp.cz 

Sociální služby jsou poskytovány v  rozsahu pečovatelské 
služby, odlehčovacích služeb a  domova pro seniory. Pečo-
vatelská služba je poskytována formou terénní i  ambulantní, 
odlehčovací služby pobytovou formou. Domov pro seniory je 
pobytová služba a je umístěn v domě s pečovatelskou službou 
v Burianově ulici.

Zdravotní služby jsou poskytovány v  rozsahu rehabilitace 
a domácí péče. Domácí péče je poskytována klientům v jejich 
domácím prostředí, na odlehčovacích službách a  v  domově 
pro seniory. Fyzioterapie je poskytována v ordinaci fyziotera-
peuta nebo dle potřeby u klienta se sníženou hybností v jeho 
domácím prostředí.

Nově jsou zdravotní služby poskytovány od 1. 9. 2018 pro děti 
s  respiračními potížemi. Tyto služby poskytuje všeobecná 
sestra v ordinaci umístěné v předškolním zařízení.

V dětském zařízení je poskytována péče dětem do 3 let věku, 
je zaměřená na celkový rozvoj dětí s ohledem na jejich schop-
nosti a  dovednosti. Péči zajišťuje odborný personál se zdra-
votnickým nebo pedagogickým vzděláním a  praxí. Dětem je 
zajištěna včetně výchovných programů i  strava z  vlastní ku-
chyně.

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec je největším poskytovatelem sociálních služeb na území města 
Liberec a zajišťuje široké spektrum služeb pro jeho obyvatele. CZaSP vzniklo 1. dubna 1997.
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Centrum zdravotní a sociální péče

Představení ředitelem

V  minulých letech se nám povedlo například navýše-
ní kapacity odlehčovací pobytové služby, která je 
v Liberci velmi potřebná. S tím je spojené nové 
vybavení všech pobytových služeb, např. 
elektrickými polohovacími lůžky, TV, polo-
hovacími křesly a  dalšími kompenzačními 
pomůckami.

V roce 2014 jsme otevřeli novou sociální 
službu – Domov pro seniory, který během 
let navyšujeme o další nová lůžka. Naše or-
ganizace průběžně reaguje na potřeby na-
šich klientů, proto nabízíme navazující služby 
pro klienty a  občany z  důvodu snížení stresu 
z  neznámého prostředí a  změnou zaměstnanců, 
dále došlo k  navýšení provozní doby u  pečovatelské 
služby, která je od 5.00 do 24.00 hodin. 

Naše organizace v rámci celé ČR je jednou z mála, která nabízí 
svým klientům v  rámci multidisciplinárního týmu jak sociální 
služby, tak i  zdravotní služby formou domácí zdravotní péče 

a fyzioterapie, což je u těchto klientů často potřeba. 
V roce 2014 jsme otevřeli novou keramickou díl-

nu, která nabízí klientům pobytových služeb 
aktivizaci jemné motoriky. V  roce 2016 

jsme převzali dětské zařízení a  ambu-
lanci pro děti s respiračními chorobami, 
v tomto roce jsme tuto ambulanci ote-
vřeli nově v prostorách objektu Krejčí-
ho. Od roku 2014 jsme začali aktivně 
rekonstruovat zázemí všech našich 

zaměstnanců, zřídili jsme učebnu, kde 
mají naši zaměstnanci možnost se dále 

vzdělávat a která slouží dále v rámci do-
plňkové činnosti naší organizace. 

 
Od roku roku 2015 naše organizace spolupracuje 

s ČOI proti tzv. šmejdům a v rámci naší organizace informuje-
me naše klienty o  nových praktikách, které šmejdi neustále 
mění. Díky této spolupráci máme možnost včas informovat 
klienty, a tím je chránit. 

Centrum 

zdravotní a sociální 

péče Liberec poskytu-

je jako jedno z mála jak 

zdravotní tak, i sociální 

služby. 

Souhrn počtu klientů a úkonů

2014 2015 2016 2017 2018

Pečovatelská služba: klientů/úkonů 826/154 780 797/143 603 779/139 850 743/134 732 702/115 672

Odlehčovací služba: klientů/úkonů 75/12 515 64/18 843 54/19 796 53/20 076 48/21 640

Domov pro seniory: klientů 7 9 10 10 15 

Celkem sociální služby 908/167 295 806/162 446 843/159 646 806/154 808 765/137 312

Zdravotní péče: klientů/úkonů 356/26 124 359/32 484 378/33 740 345/30 312 366/28 660

Dětské zařízení: klientů 0 0 35 35 35
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Statistická data Centra zdravotní a sociální péče

2014 2015 2016 2017 2018

Provoz – zřizovatel – SM Liberec 18 697 000 18 848 000 20 887 000 25 609 000 33 192 000

Účelové dotace SM Liberec 0 0 0 0 323 000

MPSV ČR 2 593 000 3 863 000 3 870 000 6 442 000 8 400 000

Liberecký kraj 239 000 0 143 000 0 0

Účelové granty a dotace 1 049 000 651 000 315 000 242 000 90 000

Provozní dotace ostatní obce 0 58 000 47 000 53 000 33 919

Platby od klientů 12 842 000 13 565 000 14 987 000 17 095 000 16 227 000

Náklady celkem 36 021 000 37 114 000 40 539 000 49 766 000 58 503 000

Zaměstnanci 83 87 92 99 104

Mzdy včetně fin. odvodů (včetně OON) 21 538 000 22 455 000 24 419 000 29 889 000 34 863 000

Průměrná mzda 21 223 21 001 21 640 24 708 27 347

Centrum zdravotní a sociální péče 

42 500

85 000

127 500

170 000

775

850

925

1 000

2014 2015 2016 2017 2018

Klienti sociální služby Počet úkonů

10 250

18 500

26 750

35 000

325

350

375

400

2014 2015 2016 2017 2018

Klienti zdravotní péče Počet úkonů

Počet klientů a úkonů
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Liberecká IS, a. s.

Ředitel
Jaroslav Bureš

E-mail: lis@is.liberec.cz
Mrštíkova 3, Liberec
www.libereckais.cz 

Pro společnost Liberecká IS, a. s., byl rok 2018 úspěšný, a to 
jak z pohledu dosažených hospodářských výsledků, tak i spl-
něním cílů v  obchodní oblasti, přičemž obdobné hodnocení 
platí i pro dceřinou společnost Elset, s. r. o.

Liberecká IS je i nadále z obchodního hlediska postavena na 
dvou pilířích. Hlavní pilíř tvoří statutární město Liberec. Pro 
zachování vyšší stability se stejně jako v předchozích letech 
společnost opírala o vedlejší pilíř tvořený především subjekty 
veřejnoprávní sféry z okruhu organizací města Liberce, Libe-
reckého kraje, obcí Libereckého kraje, státních organizací. Ne-
lze také pominout ani služby Opuscard a zakázky pro komerč-
ní subjekty, které mají zájem o využití produktů společnosti.

Cíle společnosti byly primárně zaměřeny na zlepšování slu-
žeb pro statutární město Liberec, především v oblasti rozvoje 
consultingu ve spojení s poskytováním služeb IT, např. v roce 
2018 v oblasti prvotní analýzy GDPR.

Poskytují komplexní služby IT nejen pro veřejnou správu, ale i pro neziskové a komerční subjekty.
Liberecká IS je správcem liberecké Metropolitní sítě MAN a provozovatelem Kontaktního místa Opuscard.

Souhrn základních údajů

2014 2015 2016 2017 2018

Tržby 50 752 000 62 912 000 50 383 000 53 639 000 53 499 000

Počet zaměstnanců 26 26 29 29 27

Počet členů řídících a statutárních orgánů 9 8 6 6 7

Osobní náklady celkem 18 187 000 20 425 000 21 512 000 22 611 000 23 186 000



78 Statutární město^Liberec

Petr Šimoník
předseda představenstva
TSML, a. s.
„V letech 2017 a 2018 se 
podařilo zrealizovat výraz-
né navýšení zakázek jak 
pro SML, tak i objem zis-
kových zakázek pro externí 
zákazníky.“

Technické služby města Liberce, a. s.

Předseda představenstva
Petr Šimoník

E-mail: tsml@tsml.cz
Erbenova 376/2, Liberec
www.tsml.cz 

Rozvoj silničního stavitelství, městské infrastruktury a podni-
katelských aktivit v regionu stál u zrodu vize, na jejímž základě 
se v roce 1997 transformovaly Technické služby města Liber-
ce (TSML) z příspěvkové organizace na akciovou společnost.

Společnost se na základě modernizace strojního parku za-
hájené v roce 2016 dostala během dvou a  půl roku zpět na 
potřebnou technologickou úroveň, což se projevilo ve snížení 
vysokých nákladů na opravy a prostoje způsobené zastaralou 
poruchovou technikou. 

Modernizace s sebou na druhou stranu přinesla i „negativní“ 
ekonomický dopad do výsledků hospodaření – zvýšené ka-
ždoroční odpisy v letech 2017 a 2018 o cca 2 mil. Kč (v roce 
2016 činily 15,9 mil. Kč, v roce 2018 již cca 19,9 mil. Kč), pro 
rok 2019 bylo počítáno s dalším růstem na cca 20,5 mil. Kč. 
I díky modernizaci strojního parku se podařilo v  letech 2017 
a 2018 zrealizovat výrazné navýšení zakázek jak pro SML, tak 
i objem ziskových zakázek pro externí zákazníky.

TSML jsou především servisní organizací města založenou k zajištění její základní úlohy, tj. zimnímu a letnímu 
čištění veřejných prostranství, údržbě veřejné zeleně, údržbě všech městských komunikací a dalšího městské-
ho mobiliáře.
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Technické služby města Liberce

Statistická data Technických služeb města Liberce

2014 2015 2016 2017 2018

Tržby SML (tis. Kč) 109 208 108 224 107 097 132 650 148 893

Tržby ost. (tis. Kč) 36 887 41 088 42 221 52 267 47 912

Celkové výnosy (tis. Kč) 151 071 154 731 155 720 189 234 202 730

Výsledek hospodaření (tis. Kč) -3 356 954 269 969 3 368

Investice (tis. Kč) 3 792 10 944 23 809 26 191 28 283

Počet zaměstnanců muži/ženy 122/26 115/25 131/26 137/25 123/32

Mzdové náklady celkem (tis. Kč) 38 574 41 619 46 801 53 964 57 142

2014 2015 2016 2017 2018

3 368 000
969 000

269 000

954 000

-3 356 000

Výsledek hospodaření v Kč
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Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.

Předseda představenstva
Michal Zděnek

E-mail: dpmlj@dpmlj.cz
Mrštíkova 3, Liberec
www.dpmlj.cz 

Akcionáři dopravního podniku jsou statutární město Liberec 
(majetkový podíl 99,6 %) a statutární město Jablonec nad Ni-
sou (majetkový podíl 0,04 %).

Zásah protikorupční policie z dubna 2018 v souvislosti s čin-
ností předchozího vedení dopravního podniku významně 
ovlivnil dění v DPMLJ na dlouho dobu dopředu. 

Bezprostřední reakcí akcionářů na tyto události byla změna 
ve statutárních orgánech společnosti, které měly před sebou 
hlavní cíl  – stabilizovat a  zachránit společnost. S  odstupem 
času lze konstatovat, že se tento nastavený úkol podařilo 
splnit. Nastalé změny v  managementu a  změna organizač-
ní struktury společnosti byly již jen následkem provedených 
vnitřních prověrek a personálního auditu. 

Dnes je možné zodpovědně prohlásit, že společnost má ak- 
tuálně dobrý základ a potenciál postavený na kvalitě, znalos-
tech a loajalitě většiny našich zaměstnanců. 

Akciová společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou byla založena 1. dubna 1993 jako ná-
stupce zrušeného státního podniku Dopravní podnik města Liberce. Dopravní podnik zajišťuje provoz městské 
hromadné dopravy ve městech Liberec a Jablonec nad Nisou a v jejich blízkém okolí.
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Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou

Představení ředitelem

Na začátku roku 2019 byl před představenstvo DPMLJ 
postaven nový úkol  – zajistit vlastními silami do-
pravní obslužnost v  objemu cca 1 500 tis. km, 
kterou do té doby subdodavatelsky zajišťova-
la společnost BusLine. Na předčasnou vý-
pověď této smlouvy k  25.  1.  2019 musela 
naše společnost velmi rychle zareagovat. 

Bylo nezbytné zajistit několik desítek ři-
dičů a autobusů, přizpůsobit zázemí, a  to 
vše v  rekordně krátké době. Marketingo-
vá kampaň a  inovativní motivační program 
vedly k  příchodu nových zaměstnanců do 
našeho týmu. Podařilo se nám ve velmi krátké 
době rovněž zajistit dostatek dopravní techniky – 
jak klasických, tak i  kloubových autobusů. Nutno říci, 
že nejenže byla dodržela kvalita přepravy, ale především i její 
kapacita. Samozřejmě že došlo k  dílčím úpravám linek, ale 
opakovanou prací s cestující veřejností se dařilo a daří uvede-
né změny vysvětlit a ze strany většiny veřejnosti i akceptovat. 

V souvislosti se změnami v DPMLJ je nutno připomenout, že 
uvedené změny byly provedeny nejen se souhlasem hlavního 
akcionáře (města Liberec), ale především s jeho aktivní pod-
porou. Navýšení finančního příspěvku pro DPMLJ umožnilo 
jak pokračování v péči o svěřený majetek, tak především posí-
lení stabilizace a motivace zaměstnanců. 

Byla uzavřena nová kolektivní smlouva, která garantuje růst 
mezd – za 2,5 roku představuje pro naše zaměstnance nárůst 
o více než 20 %. Byl zaveden věrnostní příspěvek a různé za-
městnanecké bonusy. Všechna tato opatření se projevila v pl-
nění nastaveného úkolu. V současnosti tak můžeme s uspoko-
jením konstatovat, že se naše řady rozrostly o několik desítek 
nových zaměstnanců a že další zaměstnanci stále přicházejí. 

I  přes uvedené úspěchy nás ani v  budoucnu neče-
ká lehká práce. Úkoly jako udržení dopravní 

obslužnosti v  dostatečném objemu cca  
6 mil. km a ve vysoké kvalitě jsou již pova-

žovány za samozřejmost. Novým cílem 
pro rok 2019 a  roky následující byla 
a je role DPMLJ jako budovatele nové 
infrastruktury Liberce. Projekty jako 
opravy stávajících tramvajových tratí, 
modernizace tramvajové trati do Jab-

lonce nad Nisou a  následně pak i  vý-
stavbu nové trati do čtvrti Rochlice bere 

naše společnost jako svoji klíčovou úlo-
hu v rozvoji činností poskytovatele veřejné 

služby všem obyvatelům Liberce a okolí. Nové 
úseky tratí, chodníky, mosty, zábradlí, cyklostezky, 

kanalizace, informační a bezpečnostní prvky atd. jsou zárukou 
příjemného a bezpečného životního prostředí a cestování. 

Bylo nezbyt-

né zajistit několik 

desítek řidičů a autobusů, 

přizpůsobit zázemí, a to 

vše v rekordně krátké 

době.

Michal Zděnek
předseda představenstva
DPMLJ, a. s.
„Novým cílem pro rok 2019 
a roky následující byla a je 
role DPMLJ jako budova-
tele nové infrastruktury 
Liberce.“
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Objemy MHD

2014 2015 2016 2017 2018

Autobusová doprava – (tis. vozokilometrů) 6 153 5 857 5 719 5 552 5 553

Tramvajová doprava – (tis. vozokilometrů) 1 302 1 795 2 150 2 070 2 207

Počet linek BUS LBC/JBC 48 / 25 46 / 25 45 / 25 45 / 25 45 / 25

Počet linek TRAM 2 4 4 4 4

Délka linek MHD (km) 629 669 663 663 679

Počet vozidel v provozu (ks) 212 201 200 204 198

Počet přepravených osob (tis.) 42 045 41 143 41 001 41 233 41 956

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou

39 875

40 750

41 625

42 500

7 225 000

7 450 000

7 675 000

7 900 000

2014 2015 2016 2017 2018

BUS + TRAM vozokilometrů Počet přepravených osob (v tis.)

41 956

41 233
41 001

41 143

42 045
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Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou

Náklady, zaměstnanci – Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou

2014 2015 2016 2017 2018

Náklady celkem (tis. Kč) 528 879 517 670 526 722 576 276 624 146

Zaměstnanci – průměrný počet 390 392 402 400 387

Osobní náklady celkem (tis. Kč) 152 472 160 686 164 268 167 058 187 480

Zastavený majetek vůči KB (tis. Kč) 475 571 404 427 382 537 400 518 375 269

Tržby MHD v tis. Kč

2014 2015 2016 2017 2018

Tržby z MHD Liberec 169 033 172 868 172 405 172 830 163 440

Tržby z MHD Jablonec nad Nisou 26 875 26 018 26 132 26 380 23 986

Ostatní služby (reklama, kom. sl. atd.) 30 029 34 969 31 866 33 283 32 324

Celkem 225 937 233 855 230 403 231493 219 750
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Provozní dotace na úhradu ztráty z MHD (tis. Kč)

2014 2015 2016 2017 2018

Statutární město Liberec 200 800 195 300 190 400 231 340 242 402

Statutární město Jablonec nad Nisou 9 012 8 997 8 997 9 999 10 948

Dopravní sdruž. obcí Jablonecka 38 700 37 700 38 200 59 014 39 160

Lib. kraj (vč. protarif ztráty z IDOL) 36 444 33 672 36 660 39399 39 412

Kompenzace MD (slevy na jízdném) 0 0 0 0 13 715

Ostatní a jiné provozní výnosy 11 958 3 655 4 127 5 202 5 245

Celkem 296 914 279 324 278 384 344 954 400 882

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou

10 125 000

11 750 000

13 375 000

15 000 000

173 750 000

197 500 000

221 250 000

245 000 000

2014 2015 2016 2017 2018

Liberec Jablonec nad Nisou
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Událostiroku
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Leden 2018

Skiareál Ještěd pod Tatry Mountain Resorts
Dlouhý proces namlouvání, vyjednávání podmínek a pod-
pisu smlouvy byl zakončen předáním skiareálu Ještěd 
městem Liberec novému provozovateli Tatry Mountain 
Resorts CR, a. s.

Město zřizuje pohřební službu
Úmrtí poznamená rodinu jak emočně, tak finančně. Mno-
ho pozůstalých volí pod tíhou nákladů souvisejících s po-
hřbem ne zcela ideální formu rozloučení se svými zemřelý-
mi. To se změnilo s převzetím správy a provozu krematoria 
městem Liberec a zřízením městské pohřební služby.

Primátorský ples pomohl dobré věci
Historicky třetí obnovený Ples primátora přilákal 6. ledna 
do Clarion Grandhotelu Zlatý Lev více než tři stovky hostů. 
Společenská událost měla opět svůj charitativní rozměr. 
Výtěžek z primátorského plesu ve výši více než 50 tisíc Kč 
poputuje na podporu organizace Reva.

Školy dostanou navíc o 6,4 milionu
Mateřské a základní školy získají v roce 2018 z rozpočtu 
města o 6,4 milionu navíc oproti roku 2017. Rezortu škol-
ství a  sociálních věcí se tak podařilo naplnit cíl ze srp-
na  2016, kdy jsme stanovili růst provozních výdajů škol 
v  následujících dvou rozpočtových letech alespoň o  20 
procent.

Premiérový koncert virtuálních varhan
Hned čtyři varhaníci včetně známé české umělkyně Katty 
zahráli 6.  ledna na premiérovém koncertu unikátních vir-
tuálních varhan v obřadní síni liberecké radnice. Varhany 
mají 86 rejstříků s 6 500 píšťalami. Na rozdíl od elektronic-
kých varhan je u  virtuálních každý tón v  každém rejtříku 
autentickou kopií skutečných varhan. Původní píšťalové 
varhany v obřadní síni jsou staré již 90 let a pomalu pře-
stávaly hrát.

Vystoupení známé české umělkyně Katty, která kromě skladeb Johanna Sebas-
tiana Bacha zahrála libereckému publiku také ukázky se své vlastní tvorby.

Prvním miminkem narozeným v roce 2018 v liberecké nemocnici je Tomáš, 
který přišel na svět 1. ledna v 6.25 hodin ráno. Po porodu vážil 3,58 kg a měřil 
51 cm. 
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Únor 2018

Rada architektů zahájila svoji činnost
Cílem prvního setkání Rady architektů bylo primárně pro-
jednání statutu a  způsob práce rady, nastavení způsobu 
komunikace a prezentace činnosti rady veřejnosti.

Kulturní počin 2017 vyhrál mladý houslista
Teprve desetiletý talentovaný houslista Milan Kostelenec 
je držitelem ocenění Kulturní počin roku 2017. Vavříny si 
odnesl za své loňské vítězství na 59. mezinárodní soutěži 
mladých houslistů Kociánovo Ústí.

ZŠ Kaplického má nové učebny
Základní škola Kaplického v Doubí se po několikaměsíční 
rekonstrukci dočkala dvou zcela nových a  moderně vy-
bavených odborných učeben, částečné úpravy vnitřních 
dispozic a kompletně bezbariérového přístupu.

Cena tepla bude dále klesat
Zastupitelstvo města těsnou většinou schválilo tzv. pro-
váděcí ujednání, které upravuje vztahy mezi městem 
a Teplárnou Liberec. Jedná se o ukončení první etapy ná-
ročných jednání, která probíhala od roku 2015. Pro příští 
rok bude cena tepla v Liberci opět nižší a bude činit 650 
Kč/GJ, zatímco v roce 2014 zákazníci platili i přes 900 Kč/
GJ. Obě strany také potvrdily, že směřují k cílové ceně 550 
Kč/GJ.

Městská galerie přímo na náměstí
Radní Liberce schválili záměr obnovení městské galerie. 
Vhodným objektem je prostor na náměstí Dr. Edvarda 
Beneše 2/10, naproti historické radnici, kde je k dispozici  
cca 100 m2. Městská galerie bude prezentovat zejména 
liberecké umělce, ať již začínající, či renomované osob-
nosti.

Třem desítkám dětí se splnilo na liberecké radnici jejich přání. Dostaly od 
města dárky, o které si napsaly na Strom přání. Ten stál na tradičním místě na 
nádvoří historické radnice během adventu a objevilo se na něm téměř 200 
přáníček. Strom přání stál loni na nádvoří radnice již podvanácté a rozhodně 
ne naposled. 

Talentovaný houslista Milan Kostelenec je držitelem ocenění Kulturní počin 
roku 2017.
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Březen 2018

Růžové kolo si zdarma půjčíte už první jarní den
Od 21.  března si mohou vypůjčit obyvatelé i  návštěvní-
ci Liberce na deseti místech růžové kolo. První jarní den 
spustí město ve spolupráci se společností Rekola Bike-
sharing provoz veřejného sdílení kol, tzv. bikesharing, 
v centru Liberce.

Čestný občan Václav Helšus
Český divadelní, filmový a  televizní herec, do roku 1978 
člen libereckého Studia Y, od začátku 80. let pak člen čino-
hry Divadla F. X. Šaldy v Liberci, patří mezi nejoriginálnější 
a nejvýraznější herce v Česku. Přestože za svou dosavad-
ní kariéru vytvořil desítky rolí televizních i filmových, jeho 
největší síla tkví na divadelním jevišti. V pondělí 19. března 
se Václav Helšus stal Čestným občanem města Liberec. 

Na zápisy do ZŠ elektronicky
Do roka a  do dne splnil rezort školství a  sociálních věcí 
slib, že po elektronickém portálu pro zápisy do mateř-
ských škol připraví pro nový školní rok i stejný podpůrný 
nástroj pro zápisy do 1. tříd škol základních. Portál přede-
vším významně zpřehlednil všechny informace pro rodiče 
prvňáků a  také zajistil transparentnost procesu přijímá-
ní. Ředitelům zase usnadnil administrativu související se 
správním řízením.

Křižovatky pod dohledem
Město získalo možnost trvalého kamerového dohledu nad 
silničním provozem na světelně řízených křižovatkách. 
Radní odsouhlasili napojení křižovatek na stávající síť op-
tických kabelů Metropolitní sítě.

Rok bez šmejdů
Rok 2017 byl pro projekt Liberec proti šmejdům přelomo-
vým. Už po dvou letech se totiž podařilo naplnit jeho hlavní 
cíl, jímž je nulová tolerance šmejdů, protože se na území 
města neuskutečnila ani jediná předváděcí akce.

Herci Václavu Helšusovi udělilo zastupitelstvo města za mimořádné zásluhy 
o rozvoj města v oblasti umění čestné občanství.

Festival Mateřinka (oblastní přehlídka tvorby dětí z mateřských škol Liberecké-
ho kraje) přinesl chvilku slávy na prknech, která znamenají svět, 180 dětem  
z mateřských škol z Libereckého kraje. Z libereckých školek jmenujme napří-
klad MŠ Beruška, Pastelka, Hvězdička nebo Motýlek. Hlavním pořadatelem 
libereckého oblastního kola je liberecká MŠ Korálek.
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Lípy na Masarykově třídě bylo nutné pokácet
V lipové aleji na Masarykově třídě bylo vykáceno 15 stro-
mů. Stromy byly vyhodnoceny jako silně rizikové, měly 
skryté dutiny, které se vyskytovaly i uvnitř celých kmenů, 
a staly se pro své okolí nebezpečnými.

180 dětí na Liberecké mateřince
Festival Mateřinka (oblastní přehlídka tvorby dětí z  ma-
teřských škol Libereckého kraje) přinesl chvilku slávy na 
prknech, která znamenají svět, 180 dětem z mateřských 
škol z Libereckého kraje. Hlavním pořadatelem liberecké-
ho oblastního kola je liberecká MŠ Korálek.

Doktor Vladimír Zikmund obdržel medaili města
Ve středu 11.  dubna proběhl slavnostní akt Zastupitel-
stva města Liberce, při kterém z rukou primátora obdržel 
Medaili města Liberce významný vědec a uznávaná osob-
nost v oboru epidemiologie MUDr. Vladimír Zikmund, CSc.

Technické muzeum vystavuje luxusní vozy
Dalším pavilonem libereckého výstaviště (LVT) na Masa-
rykově ulici, který byl upraven pro výstavní účely, je pavi-
lon D (dříve E). Od dubna v něm najdete výstavu Království 
automobilů. V nové expozici je k vidění patnáct exkluziv-
ních historických vozů vyrobených v letech 1906 až 1987.

Město přispěje na ponorku U-206 Reichenberg
Město Liberec poskytne dotaci 185 000 Kč Severočes-
kému muzeu na projekt „Dokumentace ponorky U-206 
Reichenberg“. Ponorka byla pod libereckým patronátem 
spuštěna na vodu 17. května 1941. Poslední, třetí bojová 
mise ponorky začala 29. listopadu 1941.

Park u kláštera prochází obnovou
Město na rozdíl od minulosti již zelené plochy neprodává, 
a naopak některé od soukromníků vykupuje. To je i případ 
parku pod klášterem, který je spojnicí z centra k liberecké 
přehradě. Do jeho základní úpravy a  vyčištění se v  sou-
časné době pustili pracovníci Komunitních prací Liberec.

Celorepubliková akce Ukliďme svět, ukliďme Česko probíhala po celý duben. 
A Liberec se opět, již počtvrté, velice aktivně zapojil. Dokonce se připojili i potá-
pěči, kteří se zaměřili na koryto řeky Nisy v úseku na třídě Dr. Milady Horákové 
za Kauflandem.

Hlavně děti mají nově k dispozici hřiště a fitness prvky v parku u Budyšínské 
ulice, kousek od Tržního náměstí

Duben 2018
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Květen 2018

Problémy s nepovolenou technoparty
Technoparty CzaroTekk 2018, která se konala pět dní na 
přelomu dubna a května v Krásné Studánce a obtěžova-
la hlukem široké okolí, liberecký magistrát nepovolil. Jak 
liberecký magistrát, tak i Nová Ves a okolní obce evidovali 
desítky stížností od občanů na hlasitou produkci.

Přívětivost opět potvrzena
Liberecký magistrát získal potřetí v řadě cenu v motivační 
soutěži Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působ-
ností a  městských částí Prahy. Do našeho města putují 
prvenství ve dvou kategoriích. Magistrát města Liberec 
získal 1. místo v České republice a  také 1. místo v Libe-
reckém kraji.

V DPMLJ zasahovala protikorupční policie
V  dopravním podniku (DPMLJ) proběhl 19.  dubna zásah 
policistů z Národní centrály pro boj s organizovaným zlo-
činem. Dosud bylo obviněno z různých trestných činů de-
vět osob, mezi nimi ředitel DPMLJ Luboš Wejnar a před-
seda představenstva Pavel Šulc. Mezi dalšími obviněnými 
je údajně podnikatel Jiří Vařil, spojovaný se společností 
BusLine.

U sídliště Kunratická vyroste až 800 bytů
V  rámci projektu Zelené terasy by mělo vzniknout 800 
nových bytů na místě bývalé jámy u  výpadovky na Jab-
lonec, která zbyla po nerealizovaném projektu terapeu-
ticko-diagnostického centra. Pozemky v  lokalitě vlastní 
z jedné třetiny město a zbytek je soukromý – dva vlastníci. 
Rada města schválila v dubnu memorandum o společném 
postupu a spolupráci všech vlastníků pozemků na tomto 
projektu.

Hasiči převzali na radnici medaile
Slavnostní předávání medailí Hasičského záchranné-
ho sboru České republiky „Za věrnost“ II. a  III. stupně se 
uskutečnilo opět po roce v obřadní síni liberecké radnice.

Slavnostní vernisáž unikátní zážitkové výstavy Magický Himálaj se uskutečnila 
v pondělí 7. května 2018 v areálu bývalých LVT. 

V pondělí 28. května 2018 byl pod kořeny stromu zasazeného před 72 lety 
u libereckého zámku objeven skleněný válec s pamětní listinou odkazující na 
roční výročí osvobození Liberce a převzetí ředitelství Československých stát-
ních lesů a statků (sídlilo v zámku) zpět do českých rukou. 
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Nová silnice do Jablonce už slouží řidičům
Je kratší, rychlejší, pohodlnější a bezpečnější. Nová silni-
ce spojující Liberec a Jablonec nad Nisou přes Kunratice 
se 1. června konečně otevřela motoristům. Stavba nové 
silnice o délce 2,5 kilometru stála téměř 300 mil. Kč a tr-
vala přesně 2 roky a 3 měsíce. První přípravné práce byly 
zahájeny již v roce 1996.

Příprava na rekonstrukci bazénu vrcholí
O další krok dopředu se posunula příprava celkové rekon-
strukce plaveckého bazénu v Liberci. Město má už v rukou 
vypracovanou projektovou dokumentaci pro územní roz-
hodnutí, která upřesňuje celkové náklady. Ty dosahují 620 
milionů korun bez DPH. Bazén je už ve stavu, kdy je jeho 
oprava podle odborníků neodkladná.

Školky na olympiádě
Ve čtvrtek 7. června proběhl na hřišti ZŠ Aloisina výšina 
1. ročník Mateřinkové olympiády, které se zúčastnilo 
80 předškolních dětí z pěti libereckých mateřských škol: 
z MŠ Korálek, Beruška, Jablůňka, Delfínek a Klášterní.

Modernizace parovodu začala v Pavlovicích
Je to cesta k levnějšímu teplu a hezčímu Liberci. Po letech 
jednání spustila liberecká teplárna dlouho očekávanou 
výměnu ztrátových parovodů. Postupně je nahradí mo-
derní horkovody schované pod zemí. S  pokládáním no-
vého potrubí se začalo v  úterý 26.  června v  Pavlovicích. 
Modernizace bude trvat dva roky. V příštím roce zmizí ne-
vzhledné potrubí z koryta řeky Nisy. Otevře se tak prostor 
ke zpřístupnění řeky pro obyvatele a návštěvníky Liberce.

Fenomén jménem Severáček slaví 60 let
Jen málo libereckých organizací má tak neskutečný zvuk 
ve světě jako Severáček. Asi bychom je spočítali na prs-
tech jediné ruky, když mezi ně můžeme bez zamyšlení 
přičlenit třeba Naivní divadlo, botanickou či zoologickou 
zahradu. Dětský pěvecký sbor Severáček patří mezi naše 
nepochybné klenoty a letos slaví své šedesátiny. 

V polovině června byla před libereckou radnicí slavnostně odhalena nová so-
cha – bronzový Jezdec od pražského výtvarníka Michala Gabriela (na fotografii). 
Dvou a půlmetrový Jezdec váží 300 kilogramů a na náměstí by měl stát po 
vzoru tradice jeden rok.

Město Liberec má po pěti letech svou vlastní galerii! Premiérovou vernisáží vý-
stavy Od Ještědu k Ještědu 50-45-40 jsme na konci června otevřeli na skvělém 
místě, hned naproti historické radnici, staronovou Malou výstavní síň.

Červen 2018
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Červenec–srpen 2018

Ul. České mládeže v opravě
S prvním červencovým dnem začala celková rekonstruk-
ce ulice České mládeže. Obnova více než jednoho kilo-
metru silnice včetně dvou kruhových objezdů a systému 
odvodnění bude trvat do poloviny října. Liberecký kraj 
zaplatí za rekonstrukci 38,5 milionu korun.

Zápisy MŠ: 825 přijatých dětí
Už potřetí za sebou jsme dokázali přijmout do našich 
30 mateřských škol všechny děti ve věku tří let a starší 
s trvalým pobytem na území města. K tomu se navíc letos 
podařilo zapsat i 119 dětí mladších. Celkem tak liberecké 
mateřinky od září přijmou nejméně 825 dětí. V současné 
době ještě nabízíme volná místa rodičům dalších 35 tří-
letých dětí, které se nedostaly do preferované mateřské 
školy.

Před 50 lety vpadly do Liberce sovětské tanky
V roce 2018 je tomu 50 let, kdy do Československa 
vpadla okupační vojska a kdy právě v Liberci došlo k udá-
lostem, které se krvavě zapsaly do libereckých dějin. 
Smutné výročí si připomněli v úterý 21. srpna u Památ-
níku obětem okupace 1968 na průčelí budovy historické 
radnice účastníci tehdejších událostí.

Terminál Fügnerova čistí nový stroj
Pracovníci Komunitních prací Liberec zahájili čištění pro-
storu terminálu Fügnerova. Využívají přitom nový stroj, 
který umí horkou párou odstranit nejen starou špínu, ale 
také zašlapané žvýkačky, kterých jsou bohužel stovky.

Úspěšné hry v Paříži
Poprvé v historii se v červenci konalo na jednom místě 
ME v sedmi a MS ve dvou sportech na letních hrách 
hendikepovaných INAS v Paříži. Na pařížských sportovi-
štích se z našich nejvíce dařilo plavcům. Vladimír Hlaváč 
si odvezl suverénně nejvíce medailí – dvě zlaté a dvě 
stříbrné z disciplín. Adéla Míková vybojovala bronzovou 
v závodu na 400 metrů.

Morový sloup, který byl postaven jako poděkování města za záchranu před 
morovou ranou, která na Liberec udeřila v roce 1680, prochází náročnou re-
novací. Po jeho opravách zůstane umístěn na bývalém hřbitově (nyní zahrada) 
barokního kostela Nalezení sv. Kříže na Malém náměstí a zahrada s křížovou 
cestou bude zpřístupněna veřejnosti. 

Park Clam-Gallasů u Komenského ulice se záhony růží, modré levandule na 
nám. Českých bratří, záhon u vlakového nádraží i park na Rybníčku přinášejí 
potěchu oku i duši. Město Liberec zároveň osadilo betonové, léta nevyužívané, 
truhlíky za Domem kultury a na cestě k České besedě v dolním centru města. 
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Školka u Hokejky je nejmodernější v Liberci
Téměř sto třicet předškoláků od pondělí 10. září dochází 
do zrekonstruované Mateřské školy Beruška u obytného 
komplexu Hokejka v Ruprechticích. Kompletní rekon-
strukce zásadně změnila vnitřní dispozice školky. Be-
ruška má nyní o 30 míst větší kapacitu a je bezbariérová. 
Děti mají k dispozici větší pobytové prostory, všechny 
místnosti jsou vybaveny novým nábytkem a zcela nová 
bude i školní kuchyně.

Liberecké Thálie pro manžele Poláchovy
Nejoblíbenějším hercem v anketě diváků libereckého 
divadla se opět stal Martin Polách. Již podruhé vyhrál 
cenu popularity Liberecká Thálie. V kategorii opera diváci 
vybrali Věru Poláchovou, shodou okolností životní part-
nerku oceněného herce. V kategorii tance získal cenu 
diváků a skleněnou plastiku od Nadace Preciosa austral-
ský tanečník Rory Ferguson.

Snížení cen jízdného MHD
Od 1. září 2018 došlo ke snížení cen jízdenek MHD: děti 
6–18 let, studenti 18–26 let a osoby nad 65 zaplatí nově 
jen 25 % z plné ceny. Dále dochází ke snížení cen u před-
platného na 366 dnů na 3 650 Kč.

Moderní hasičárna v Krásné Studánce
Dobrovolní hasiči z Krásné Studánky se při příležitosti 
120 let od svého založení těší z nové hasičské zbrojnice. 
Moderní objekt vznikl díky úspěšnému projektu „4 měs-
ta zachraňují přes hranice“, jehož lead partnerem bylo 
statutární město Liberec.

GreenNet už ohřívá vodu v Pavlovicích 
Třistamilionový projekt GreenNet má za sebou první 
ostrou zkoušku. Na začátku září se na nový horkovod 
přepojily první výměníkové stanice ve Starých Pavlovi-
cích. Nové Pavlovice a Ruprechtice se dočkají v polovině 
měsíce.

V úterý 18. září stanul v liberecké síni slávy Jan Šolc, bývalý československý 
politik, uznávaný demokrat, vysokoškolský pedagog, občanský aktivista a ně-
kdejší poradce prezidenta Václava Havla. PhDr. Jan Šolc, který v listopadu oslaví 
jubilejní 80. narozeniny, se stal historicky sedmnáctým čestným občanem 
Liberce. Ocenění získal za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti demo-
kracie a lidských práv.

Symbolicky v období Dnů evropského dědictví zavítala do Liberce vzácná 
návštěva z Rakouska – Angelika Linser, pravnučka Christiana Linsera, zakla-
datele a majitele stejnojmenné firmy, který před 112 lety zkonstruoval první 
automobil v Liberci.

Září 2018
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Říjen 2018

Liberec má nové zastupitelstvo
Po komunálních volbách 5. a  6.  10.  2018 obsadili nej-
více míst Starostové pro Liberecký kraj, získali 32,1  % 
hlasů. Za SLK s  16 zastupiteli následuje ANO 2011 
(21,36 %, 11 zastupitelů), Změna pro Liberec (13,27 %,  
6 zastupitelů), ODS (8,38 %, 4 zastupitelé) a Liberec ote-
vřený lidem (5,27 %) se dvěma zastupiteli. Další kandidu-
jící strany a uskupení se do libereckého zastupitelstva na 
další 4 roky nedostaly. 

Referendum je neplatné
Referendum, které proběhlo v  Liberci současně s  ko-
munálními volbami, je neplatné. Svůj názor vyjádřilo jen 
14,85 % voličů. Aby bylo referendum závazné, musela by 
být účast minimálně 35 %. Lidé se v hlasování mohli vyjád-
řit k otázkám tarifu MHD pro seniory, k regulaci hazardu, ke 
koupi libereckého zámku, k obnově amfiteátru a k výkupu 
hráze rybníka Tajch.

Sportovní areál ve Svojsíkově ulici
Liberečané mohou opět využívat armádní sportovní  
areál u dolních kasáren ve Svojsíkově ulici. Město uzavřelo 
smlouvu o užívání s Ministerstvem obrany do roku 2026.

Strom na památku Olgy Havlové
Krajská vědecká knihovna v Liberci se připojila k projektu 
Výboru dobré vůle  – Nadace Olgy Havlové, který si vzal 
za cíl vysadit letos po republice 85 stromů, a uctít tak její 
odkaz. Jeden z těchto stromků už roste i v Liberci přímo 
před synagogou.

Liberec slavil 100 let od založení republiky
Výročí vzniku Československé republiky si Liberečané 
připomínali v  neděli 28.  října hned na několika místech 
města. Odpoledne se konalo vzpomínkové shromáždění 
u pomníku T. G. M. v Masarykově ulici. Tomu předcházelo 
vysazení Stromu republiky v parku Clam‐Gallasů. V neděli 7. října se běžel premiérový 1. ročník závodu Liberec Nature Run. Šlo 

o devátou a poslední akci série RunCzech v roce 2018. Letos ji tvoří celkem 
devět závodů v šesti městech České republiky. V Liberci běželo na dvou (12 km 
a 22 km) tratích 2000 běžců a rodinný běh čítal 500 závodníků. 

Za účasti ministra školství se v pondělí 2. října v aule Technické univerzity v Li-
berci uskutečnilo slavnostní zahájení akademického roku 2017/2018 vysokých 
škol České republiky. Na slavnostní akt, který se koná každoročně na vybra-
né vysoké škole, se do Liberce sjela třicítka rektorů, děkani a další zástupci 
vysokých škol. 
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Odkaz Křišťálové noci
Vypálení židovských synagog a  řízenou likvidaci židov-
ských obchodů o tzv. Křišťálové noci z 9. na 10.  listopa-
du 1938 si v pátek 9. listopadu připomněli účastníci setká-
ní v liberecké synagoze.

Opravy krematoria vyšly město na 10 milionů
Ve středu 31. října tomu bylo přesně 100 let od historic-
ky prvního žehu v  libereckém krematoriu a vůbec první-
ho pohřbu tohoto typu na území dnešní České republiky. 
Město k  výročí uspořádalo pro veřejnost komentované 
prohlídky krematoria a  připravilo setkání s  bilancí dosa-
vadního působení města v nové roli provozovatele krema-
toria a pohřební služby.

Liberecký zpravodaj je druhý nejlepší v ČR
Liberecký zpravodaj je podle hodnocení organizace Oži-
vení druhé nejlepší radniční periodikum v  České repub-
lice. Potvrdila to obsahová analýza radničních novin 65 
českých měst, která probíhala zhruba půl roku. Liberec 
se umístil pouze o 0,45 procentního bodu za Brnem, třetí 
místo patří Praze 6. Hodnotitelé především zkoumali pří-
nos městských zpravodajů pro občany a pestrost názorů. 
Na druhé straně se zaměřili na nepřiměřenou propagaci 
politiků a vedení radnic.

Nové vedení města
Nové vedení statutárního města Liberec bylo zvoleno na 
ustavujícím zasedání zastupitelstva v úterý 20. listopadu. 
Primátorem Liberce byl zvolen Jaroslav Zámečník (SLK), 
statutárním náměstkem zodpovědným za rozvoj a  in-
vestice Jiří Němeček (ANO), náměstkem pro ekonomiku 
Zbyněk Karban (ANO), náměstkem pro technickou sprá-
vu města Jiří Šolc (SLK) a za resorty kultury, školství, so- 
ciálních věcí a cestovního ruchu Ivan Langr (SLK). V radě, 
která má 11 členů (původně 9), dále zasednou Michal Hron 
a Lukáš Pohanka (oba SLK), Šárka Prachařová a Marek Vá-
vra (oba ANO) a Petr Židek a Petra Břeňová za ODS.

Vzpomínkové setkání k 80. výročí Křišťálové noci. Vypálení židovských synagog 
a řízenou likvidaci židovských obchodů o tzv. Křišťálové noci z 9. na 10. lis-
topadu 1938 si v pátek 9. listopadu připomněli účastníci setkání v liberecké 
synagoze. Moderní modlitebna, nazývaná také Stavbou smíření, stojí od roku 
2000 na místě původní synagogy, kterou před 80 lety vypálili nacisté. 

Zahájení výstavby nové hasičské zbrojnice v Krásné Studánce. Nová hasičárna 
se pak v roce 2019 stala pro občany nejzajímavější stavbou kraje. Získala Cenu 
veřejnosti v soutěži Stavba kraje 2019.

Listopad 2018
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Prosinec 2018

Nová Pastýřská ulehčí dopravě v centru
Nové vedení města tlačí vpřed plány na výstavbu silnice, 
která odvede dopravu z přetíženého centra Liberce a od-
lehčí Šaldovu náměstí. Takzvaná Nová Pastýřská se má 
stát novou důležitou dopravní tepnou.

Na Fügnerce budou strážníci sloužit denně
Velitel městské policie Ladislav Krajčík uvedl, že obdobně 
jako při adventu plánuje ve Fügnerově ulici trvalou přítom-
nost hlídky v exponované době cca 10.00–22.00 s podpo-
rou zvýšeného dohledu kamerového systému.

Tichá jídelna a moderní kuchyň
Nová školní kuchyň s  jídelnou slouží žákům na Základní 
škole Švermova. Po stavebních úpravách dostala kuchyň 
moderní vybavení včetně vzduchotechniky a  díky spe- 
ciálním úpravám se snížil hluk v jídelně. Čtyři měsíce trvají-
cí rekonstrukce vyšla radnici na bezmála 14 milionů korun.

Užší spolupráce Liberce a Jablonce
Vůbec první cesta uvolněných radních za hranice Liberce 
vedla ve čtvrtek 6. prosince do sousedního Jablonce nad 
Nisou. Představitelé obou měst v čele s primátory Jaro-
slavem Zámečníkem a Milanem Kroupou jednali o společ-
ných tématech jako IPRÚ nebo meziměstská doprava, ale 
také o plánované rekonstrukci libereckého bazénu.
 
O svoz elektrospotřebičů byl zájem
Pilotní projekt zaměřený na mobilní svoz velkých elekt-
rospotřebičů byl spuštěn především proto, že stále velké 
procento jich končí v  odpadu. Zatímco na jaře občané 
odevzdali jen 62 kusů elektrospotřebičů, na podzim díky 
mobilnímu svozu už to bylo 189 kusů.

Vánoční náměstí před radnicí

World on Fire je sedmým počinem filmové produkce v Liberci v roce 2018. Ve 
dnech 9. a 10. prosince se město přeneslo do doby druhé světové války, a to 
pro historický seriál pro BBC mapující první 3 roky této války. Podle informací 
filmařů vyšel rozpočet jednoho natáčecího dne v Liberci na 491 000 Kč.
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