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Páté největší město České republiky
Rozloha 106 km2
48 % poměr zeleně včetně lesů
Nadmořská výška radnice 374 m n. m.
105 tisíc obyvatel
Průměrný věk 42 let
32 770 podnikatelských subjektů
Počet částí města: 33
1 006 ulic
Celkový počet objektů 14 420
Jeden městský obvod
První písemná zmínka roku 1352
Ještěd – stavba století
Průměrné měsíční srážky cca 69 mm
8 °C průměrná roční teplota

Slovo primátora
Je to přibližně rok, kdy jste si mohli poprvé listovat ročenkou
města Liberec, která je takovou bilanční zprávou o významných
událostech v našem městě. Mohli jste v ní načerpat třeba zajímavá
čísla, která o životě Liberce někdy prozradí víc než zdlouhavé
a nezáživné zprávy, analýzy a dokumenty.
Už podruhé tak máte příležitost si v kostce, a věřím, že přehledně,
zkontrolovat nejen to, jak jednotlivé úřady a úředníci či městské
organizace a jejich zaměstnanci pracují a tvoří. Nebo kolika
oblastem a oborům se musejí věnovat. Ale současně se také
přesvědčit, jak zacházejí s penězi, které město z rozpočtu
na jednotlivé aktivity vynakládá. A že to dělají s rozvahou,
zodpovědně a s péčí řádného hospodáře.
Věřím, že i během roku 2019 se v našem městě událo tolik
důležitých mezníků, že rozhodně stálo za to je seřadit, uspořádat
a formou ročenky, kterou právě držíte v ruce, je připomenout
všem, kterým na osudu Liberce skutečně záleží. Občanům,
hostům, férovým investorům, váženým domácím a zahraničním
partnerům. A současně tuto „zprávu o stavu liberecké
společnosti“ uchovat pro budoucí generace i ukrýt do archivu
pro ty, kteří za dění v pátém největším městě České republiky
ponesou zodpovědnost za 10, 20, 50 nebo třeba 100 let.

Jaroslav Zámečník
primátor statutárního města Liberec

Přeji vám, ať se ročenka města Liberec za rok 2019 pro nás
všechny stane nejen souborem zajímavých, inspirativních
i přehledně seřazených dat. Ale také jakousi kapesní či záložní
pamětí pro ty, kteří o osudu našeho báječného města rozhodují
právě teď.  
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Liberec v roce 2019
Město Liberec dlouhodobě vede detailní kroniku města. Rozhodli jsme se otevřít právě ji a vybrat z průběhu kalendářního
roku několik výjimečných událostí, jejichž prostřednictvím bychom rádi nastínili alespoň část plastického obrazu života
v Liberci.

V lednu 2019 zahájilo prvním kalendářním rokem své
působení nové vedení města v čele s primátorem
Jaroslavem Zámečníkem, sestavené z politických subjektů Starostové pro Liberec,
ANO 2011 a ODS.

Na špičkové inovační laboratoře můžeme být právem
pyšní. V průběhu roku informoval Ústav pro
nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
TUL hned o několika svých výzkumných
počinech (detekce mikroorganismů na
í
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pičko
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ze znečištěné vody, speciální robot pro
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odmořování reaktorů od radioaktivity). Jde
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ř
.
í
rato
pyšn
o ukázku skvělé práce tohoto špičkového
labo
m
e
v
i prá
c
vědeckého
pracoviště, která byla jen
r
e
v Lib
předvojem obrovského úspěchu, jejž ústav
dosáhl o rok později při vývoji speciálních
nanovlákenných filtrů do roušek.

Zhruba v polovině ledna poškodili
neznámí vandalové nádhernou sochu
Evy Kmentové s názvem Brána snů,
která je od roku 1969 (slavné sympozium
Socha a město 69) umístěna na tzv. Zlatém
kříži, tedy v parku na rohu Masarykovy
a Vítězné ulice. Město se jalo sochu
neprodleně opravit a z kontaktu s potomky
rodiny Evy Kmentové a jejího manžela Olbrama
Zoubka pak vzešla instalace čtyř skvostných Zoubkových
soch v srpnu téhož roku přímo před historickou radnicí. Jak je
vidět, i nechvalný čin nakonec může mít fantastické vyústění.
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Nejstarší zoo je ještě starší? Naše zoologická zahrada
oslovila v první polovině roku veřejnost hned dvěma zásadními
zprávami – po schválení radou města představila záměr
rozšíření v oblasti za Sovovou ulicí, kde by v budoucnu na

Liberec v roce 2019
zhruba 10 ha mohly vzniknout například rozlehlé přírodní
expozice vzácných tygrů ussurijských, medvědů či vlků.
Naprostou bombou pak byl nález archiválií, které prokázaly
vznik zahrady už v roce 1904, tedy o plných 15 let dříve, než
se dosud tradovalo. Nejstarší zoo v bývalém Československu
tedy v roce 2019 místo stých narozenin oslavila rovnou
stopatnácté.

Liberec je místem, kde se už tradičně odehrávají velké dějinné
události. Dne 17. listopadu si proto město hned několika
aktivitami připomnělo 30. výročí sametové revoluce a návrat
tehdejšího Československa k demokracii. Na slavnostním
zasedání zastupitelstva v historické obřadní síni byla přijata
slavnostní deklarace jako poděkování všem, kteří v roce 1989
bez ohledu na možné osobní následky aktivně
vstoupili do veřejného dění a prosazovali
ideály svobody a demokracie vůči
vládnoucí totalitní moci. Na schodišti do
u
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í
budovy radnice pak byl odhalen nový
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Kdo z Liberečanů by neznal nevzhlednou díru
s rybníčkem na Perštýně, tedy v samém
dolním centru města. Tomu by už ale za
pár let mohlo být jinak. Společnost LIF
totiž dosáhla významného posunu v
plánu výstavby nové čtvrti, když na svůj
rť
á čtv
projekt inovačního centra, bytových
v
tí.
o
n
et
odnu
h
z
domů s garážemi, školy, další občanské
Moderní
filmové
technologie
o
pár l
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mní
e
z
vybavenosti a zeleně získala důležité
ú
Liberec
a
se
vzájemně
propojí.
Město
l
získa
územní rozhodnutí. To znamená, že
Liberec, Liberecký kraj a pořadatelé
plánované stavby jsou v souladu s daným
mezinárodního filmového festivalu Anifilm
místem a jeho charakterem; územní rozhodnutí
se totiž dohodli, že od roku 2020 (19. ročník)
je navíc jakousi propustkou k finálnímu stavebnímu
řízení, které posuzuje navrženou zástavbu v detailu.
Zastupitelstvo města i v roce 2019 propůjčilo/udělilo několika
významným osobnostem, které se zasloužily o rozvoj města
v mnoha oborech lidské činnosti, ocenění čestné občanství
a medaile města. Čestným občanem se v květnu stal dirigent
František Babický, držiteli medaile města pak herec a politik
Ladislav Dušek, špičkoví hudebníci Karel Hájek a Rudolf
Mihulka, kulturní vizionář a pořadatel Petr Vostřák, veterinář
a vědec Oldřich Matouch a bývalý primátor Jiří Drda.
Město si bude více hlídat svou estetickou tvář. Vedení Liberce
do magistrátu nově implantovalo Kancelář architektury města
(KAM) v čele s arch. Jiřím Janďourkem, která by měla v pozitivním
smyslu ovlivňovat veřejný prostor a architektonickou
a urbanistickou podobu města. Je to významný krok na cestě
ke kultivaci míst, kudy denně procházíme.

Podoba nové čtvrti na Perštýně
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se bude tento velmi významný festival konat místo Třeboně
právě ve městě pod Ještědem. Jde o obrovský úspěch
našeho města, které se tak stane křižovatkou špičkových
tvůrců a vývojářů moderní animované tvorby, herního
průmyslu a souvisejících technologií a také producentských
týmů.
Z mnoha událostí ve vzdělávací oblasti musíme
označit alespoň jednu, která přesahuje hranice
města. Rezort školství a sociálních věcí
navázal na úspěch dvou svých projektů
společného vzdělávání v mateřských
a základních školách a získal pro město
peníze na další pokračování projektu
Férové školy II. Do Liberce tak v průběhu
posledních šesti let přiteklo na tuto
důležitou součást vzdělávání přes 130
milionů korun, nová dotace přitom činí 77
milionů, což je nejvíc ze všech žadatelů. Do
pokračujícího projektu se přitom nově zapojí
i krajské a soukromé základní školy.

Že Liberec je městem špičkového sportu i kvalitní kultury,
je zřejmé a rok 2019 to jednoznačně potvrdil. Hokejisté HC
Bílí Tygři, nejsledovanější klub i kolektivní sport ve městě,
v extralize obsadili krásné druhé místo. Zvítězili sice v základní
části soutěže, nakonec ale podlehli ve finále v šesti zápasech
třineckým Ocelářům. Škoda, chyběl jen krůček.

Divadlo F. X. Šaldy naopak pomyslné mety
dosáhlo, když při říjnovém vyhlašování
o
t
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,
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Lakomý rytíř a Franceska da Rimini.
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dvojopeře, která na začátku roku
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získala pro Liberec už pátou cenu
k
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.
9
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nejlepší
operní představení v řadě.
1
ec 20
A konečně Naivní divadlo Liberec, tato
Liber
unikátní a evropsky významná scéna, oslavila
své 70. narozeniny. Divadlo tento milník mj. uctilo
ziskem Ceny divadelních novin za nejlepší loutkovou
inscenaci a Ceny Erik za nejinspirativnější loutkovou inscenaci,
v obou případech pro hru Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!
I jen několik výše vybraných událostí ukazuje, jak pestrým
životem Liberec v roce 2019 žil. Je už pouze na vás, čtenářích,
zda si výčet doplníte desítkami dalších osobních příběhů
a zážitků, které vám tento roční přehled učiní ještě výstižnějším
a vícerozměrným.

Ivan Langr (redakčně kráceno)

Liberečtí hokejisté získali Prezidentský pohár za prvenství v základní části
extraligy
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V prosinci 2019 byl otevřen azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi ve Věkově ulici v Ruprechticích.
Vila z roku 1912 byla po odchodu
mateřské
školy sedm let prázdná.7
Statutární
město^Liberec

Demografie Liberce 1997–2019
Rok

Obyvatelé
k 31. 12.

Narození*

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Přírůstek
přirozený

Přírůstek
migrační

2019

104 802

1 159

1034

2 724

2 492

125

232

357

2018

104 445

1 181

1 043

2 720

2 392

138

328

466

2017

103 979

1 181

1 053

2 483

2 485

128

-2

126

2016

103 853

1 246

1 001

2 605

2 285

245

320

565

2015

103 288

1 181

1 030

2 771

2 196

151

575

726

2014

102 562

1 096

971

2 442

2 306

125

136

261

2013

102 301

1 127

1 008

2 429

2 360

119

69

188

2012

102 113

1 176

1 059

2 319

2 328

117

-9

108

2011

102 005

1 176

961

2 221

2 038

215

183

398

2010

101 865

1 257

882

2 401

2 536

375

-135

240

2009

101 625

1 207

973

2 853

2 376

234

477

711

2008

100 914

1 253

975

3 271

2 356

278

915

1 193

2007

99 721

1 177

977

3 338

2 598

200

740

940

2006

98 781

1 046

944

2 784

2 055

102

729

831

2005

97 950

997

907

2 387

1 927

90

460

550

2004

97 400

975

975

1 758

2 128

0

-370

-370

2003

97 770

911

969

2 169

2 018

-58

151

93

2002

97 677

926

984

1 611

2 256

-58

-645

-703

2001

98 380

946

1 005

1 174

1 917

-59

-743

-802

2000

99 155

900

993

978

1 318

-93

-340

-433

1999

99 588

907

942

1 058

1 229

-35

-171

-206

1998

99 794

859

982

1 096

1 228

-123

-132

-255

1997

100 049

835

956

1 025

1 211

-121

-186

-307

Přehled vychází ze zdrojů ČSÚ. * Živě narozené děti dle trvalého pobytu matky v době porodu
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Přírůstek
celkový
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Sňatky, rozvody, potraty
Rok

Počet
obyvatel
Počet
obyvatel
105 000

103 000

101 000

99 000

97 000

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Sňatky
Sňatky

Rozvody
Rozvody

700

568

435

303

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Sňatky*

Rozvody**

Potraty

2019

538

312

403

2018

563

252

407

2017

580

294

460

2016

523

294

493

2015

494

309

480

2014

415

299

493

2013

456

334

459

2012

477

286

499

2011

482

319

455

2010

494

344

497

2009

539

336

449

2008

589

346

464

2007

655

409

472

2006

591

430

457

2005

633

323

472

2004

613

324

503

2003

528

361

489

2002

635

363

495

2001

581

346

523

2000

639

349

563

1999

631

220

590

1998

623

495

652

1997

570

417

656

* Dle trvalého pobytu ženicha – Liberec
** Dle trvalého pobytu manželů / ČSÚ
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Regulace hazardu
2012
2019

Počet kasin (heren) v Liberci

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

Počet provozoven s živými
a/nebo technickými hrami podle krajů v roce 2019. Tabulka
uvádí i počet provozoven na
100 tisíc obyvatel.
Liberecký kraj má v tomto
ohledu stále nadprůměrný
počet heren, i když jejich počet
klesl proti roku 2018 o 15
provozoven. Celorepublikový
průměr je 10,9.
Zdroj: Výroční zpráva
o hazardním hraní v České
republice v roce 2019

Kraj

Statutární město^Liberec

2015

2016

2017

2018

146
120
110

100

80

86

86

77

40

2012

Kasina

2013

2014

Herny

2015

Celkem

2016

2017

19

15

2018

2019

Podíl kasin

Provozoven/
100 tis. obyv.

Praha

86

16

102

84,3 %

7,8

Středočeský

62

84

146

42,5 %

10,7

Jihočeský

34

29

63

54,0 %

9,8

Plzeňský

55

47

102

53,9 %

17,4

Karlovarský

24

56

80

30 %

27,1

Ústecký

81

72

153

52,9 %

18,6

Liberecký

34

29

63

54 %

14,2

Královéhradecký

16

47

63

25,4 %

11,4

Pardubický

17

30

47

36,2 %

9

7

17

24

29,2 %

4,7

Jihomoravský

47

52

99

47,5 %

8,3

Olomoucký

41

38

79

51,9 %

12,5

Zlínský

32

24

56

57,1 %

9,6

Moravskoslezský

44

41

85

51,8 %

7,1

580

582

1 162

49,9 %

10,9

Vysočina

Celkem ČR

10

2014

160

Regulace hazardu na komunální úrovni patří
mezi důležité agendy města. Postupné
omezování těchto zařízení nám umožňuje větší
kontrolu hazardu a jeho udržení v dostatečné
vzdálenosti od míst, jako jsou školy
a nemocnice.

Počet kasin a heren
v krajích v roce 2019

2013

Krajská nemocnice Liberec
Úspěšný rok
V roce 2019 činily výnosy nemocnic v Liberci,
Turnově a Frýdlantu téměř 4 miliardy Kč, což znamená
nárůst o více než 8 % (z toho výnosy od ZP se zvýšily
o 9 %, tj. o 280 mil. Kč) ve srovnání s rokem 2018.
Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2019
činí 33,3 milionů Kč, což v porovnání s rokem 2018
znamená nárůst o 54 %.
Jako jedna z mála nemocnic v Česku hospodaří Krajská nemocnice Liberec, a. s., bez provozních dotací.
Z vlastních prostředků nemocnice platí také všechny stavební a přístrojové investice, spolufinancuje
rovněž nemalou spoluúčast u dotačních titulů.

Vybraná data roku 2019
Pacienti v ambulancích 400 000
Počet pacientů v Liberci a Turnově 45 151
Počet porodů 1 497
Počet operací 18 285
Průměrný plat lékařů 90 tisíc Kč
Průměrný plat sester 44,8 tisíc Kč
Mzdové náklady 1,94 mld. Kč
Počet zaměstanců 3 000

Od poloviny roku 2019 KNL ekonomicky a medicínsky
sanuje problémovou nemocnici ve Frýdlantu.

Statutární město^Liberec
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Cestovní ruch
Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
Cestovní ruch je pro Liberec důležitou
součástí místní ekonomiky. V Liberci jsou
desítky různých ubytovatelů, tradiční
Ještěd nebo Clarion Grandhotel Zlatý
Lev doplňuje moderní Pytloun Imperial,
magnetem pro rodinnou dovolenou je
Babylon.
Ubytovatelé pravidelně hlásí počty hostů
Českému statistickému úřadu. Víme tak,
že ročně v Liberci nocovalo v roce 2019
téměř 190 000 hostů, z nichž zahraniční
návštěvníci tvoří více než 30 %.

2016

2017

2018

2019

Počet zařízení

44

47

49

48

Pokoje

1 724

1 794

1 839

1 833

Lůžka

4 080

4 295

4 388

4 400

Hosté

135 588

159 178

170 158

189 010

Z toho nerezidenti

43 558

55 175

61 624

66 098

Přenocování

297 988

373 241

374 823

402 535

Z toho nerezidenti

110 282

155 071

156 349

165 411

Průměrný počet přenocování (noci)

2,2

2,3

2,2

2,1

iQLandia a iQPark Liberec

Návštěvnost center iQLandia v roce 2019
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iQLandia

333 000

iQPark

89 000

iQPlanetárium

48 000

iQFablab

1 000

SC iQLandia celkem

471 000
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Posláním obecně prospěšné společnosti iQLandia
je popularizovat přírodovědné a technické obory
s využitím principů neformálního vzdělávání a badatelského přístupu, zpřístupňovat vědu a výzkum
školám i široké veřejnosti.
Hlavním nástrojem dosažení tohoto cíle pak bylo
provozování a rozvoj libereckého science centra
iQLandia se samostatnou dětskou expozicí iQPark,
iQPlanetária a chytré dílny iQFablab Liberec.
Science centra jsou založena na interaktivitě
a experimentování. Základní myšlenkou science
center je zapojení všech smyslů, to znamená, že
všeho se lze dotknout, všechno lze „očichat“, vše
lze vidět, vše lze slyšet.

Cestovní ruch
Skiareál Ještěd

Návštěvnost skiareálu Ještěd
Návštěvnost skiareálu Ještěd

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

100 000

80 000

Ještěd je nejdostupnějším lyžařským střediskem
v České republice ležícím 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 dálnici D10. Skiareál Ještěd láká na 9,2 kilometrů
sjezdovek všech obtížností, 3 lanovky a 5 vleků.

60 000

40 000

2010

2011

2012

2013

Rok

Návštěvníků

2019

35 000

2018

66 000

2017

60 000

2016

77 063

2015

53 111

2014

70 511

2013

35 387

2012

97 696

2011

80 278

2010

99 308

2014

2015

2016

2017

2018

2019

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.

Statutární město^Liberec
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Cestovní ruch
Sport Park Liberec
Sport Park Liberec je největší sportovní areál
v krajském městě. Nabízí multifunkční arénu
a dalších 47 sportovišť.
Areál ročně navštíví přes 1,6 milionu lidí vč.
zápasů extraligových Bílých Tygrů.

Návštěvnost Sport Parku Liberec v roce 2019
Roční návštěvnost

1 641 000

Počet sportovišť

47

Počet sportovních klubů

30

Odehraných zápasů Bílých Tygrů

47

Počet dalších sportovních událostí v aréně

22

Kulturní akce v aréně

17

Délka cyklostezek
15 km
14,4 km
13,2 km

10 km

10,1 km

11,1 km

12 km

8,8 km

5 km

6,5 km

2012

14

7,5 km

2013

2014

Statutární město^Liberec

2015

2016

2017

2018

2019

Využívání cyklistické dopravy se postupně
stává součástí každodenního života řady
obyvatel. Vedení města chce i nadále otevírat
město cyklistům a snaží se zároveň zajistit
jejich bezpečnost.
Ukazatel podává informaci o celkové délce
cyklostezek (stezek pro cyklisty, samostatných
pruhů pro cyklisty a nebo smíšených stezek
pro chodce a cyklisty) v kilometrech v daném
roce. Umožňuje sledovat vývoj délky nových
a stávajících cyklostezek. Zároveň vypovídá
o tom, jak město postupně vychází vstříc
potřebám cyklistické dopravy.

Bydlení
Průměrná cena bydlení
Průměrná cena bytu za 1 m2 při prodeji se
v roce 2019 pohybovala v průměru kolem
40 000 Kč. Prodané byty měly průměrně
80 m2 při ceně okolo 2 850 000 Kč za byt.
Za pronájem bytu dali nájemníci v roce
2019 měsíčně cca 11 600 Kč.
Průměrná cena domu za 1 m2 při prodeji
se v současné době pohybuje mezi
20 000 a 40 000 Kč. Vyšší ceny jsou
v okrajových lokalitách města.

Průměrná cena bytu, domu a pronájmu za 1 m2 v Liberci
2015

2016

2017

2018

2019

Cena bytu za 1 m2 v Kč

25 000

27 000

32 000

35 700

43 300

Pronájem bytu 60 m2 v Kč

8 400

9 200

10 300

10 800

11 600

Prům. cena domu za 1 m2 v Kč

20 000

22 000

22 000

24 000

30 000

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

Ceny rekreačních objektů
Ceny chat a chalup celorepublikově rostly
o 17 %, nejvíc na území hlavního města
Praha, kde se rekreační objekty zdražily
o dvě pětiny.
Medián inzertních cen chat a chalup
prodávaných v Libereckém kraji však v roce
2019 v meziročním srovnání vzrostl jen
o necelá 2 %. Ceny za metr čtvereční se držely
na 24 tisících korunách. Vyplývá to z analýzy
českého realitního portálu Sreality.cz.
Liberecký kraj je třetí nejzajímavější lokalitou
pro výběr rekreačního bydlení. První je Praha,
za ní Plzeňsko.
Cena m2 chat a chalup se v roce 2019 na
Liberecku pohybovala kolem 24 000 Kč.
V nejdražší Praze pak kolem 32 000 Kč.
Statutární město^Liberec
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Části města
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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Staré Město
Nové Město

8 303

3 097

Jeřáb

5 200

Kristiánov

5 490

Perštýn

Rochlice

Horní Růžodol

Dolní Hanychov
Janův Důl

Františkov
Růžodol I

Staré Pavlovice
Nové Pavlovice
Ruprechtice

Starý Harcov
Nový Harcov
Kateřinky
Karlinky

Statutární město^Liberec

3 145

18 186

3 259
2 383
1 046

3 800

2 345
4 794

2 553

8 332

7 605

369
463
417

(Liberec I)

(Liberec II)

(Liberec III)

(Liberec IV)

(Liberec V)

(Liberec VI)

(Liberec VII)

(Liberec VIII)
(Liberec IX)
(Liberec X)

(Liberec XI)

(Liberec XII)

(Liberec XIII)

(Liberec XIV)
(Liberec XV)

(Liberec XVI)

(Liberec XVII)

(Liberec XVIII)
















Horní Hanychov
Ostašov

Rudolfov

Horní Suchá

1 167

(Liberec XIX)

156

(Liberec XXI)

599
449

Doubí

2 971

Vesec

4 732

Pilínkov
Hluboká

Kunratice

Krásná Studánka
Radčice

Machnín

Bedřichovka

Karlov pod Ještědem

(Liberec XX)

(Liberec XXII)

(Liberec XXIII)

741

(Liberec XXIV)

18

(Liberec XXVIII)

140

851

704

1 080

(Liberec XXV)

(Liberec XXIX)

(Liberec XXXI)

(Liberec XXXII)

(Liberec XXXIII)

83

(Liberec XXXIV)

8 109

(Liberec XXX)

147

(Liberec XXXV)

Samosprávný městský obvod


Vratislavice nad Nisou

Zastupitelstvoměsta
Statutární město^Liberec
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Zastupitelstvo města Liberec
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
působnost dle ustanovení § 84 a 85 zákona o obcích. Zastupitelstvo Liberce má 39 členů zvolených v komunálních
volbách.

Členové zastupitelstva města v roce 2019

Seznam je platný k prosinci 2019. Číslo za jménem je počet platných hlasů.
Starostové pro Liberecký kraj

















Lukáš Pohanka
Jiří Šolc

Jaroslav Zámečník
Jarmila Levko
David Nejedlo
Jan Berki

Ivan Langr

Michal Hron

Květa Vinklátová



11 028
10 837

10 825

10 674
10 660
10 508
10 498
10 216

10 194

Jan Marek

10 161

Zdeněk Chmelík

10 016

Robert Prade

Hana Zemanová

10 037

9 959

Robert Korselt

9 866

* Jakub Vytiska

9 804

Jiří Zavoral

9 850





















Jiří Němeček

7 485

Marek Vávra

7 131

Zdeněk Šembera
Martina Teplá

7 212

6 900

Zbyněk Karban

6 779

Jaroslav Šrajer

6 658

Vítězslav Kvapil

6 605

Šárka Prachařová
* Libor Ježek



Josef Šedlbauer
Jan Korytář

Ondřej Petrovský

* Jindřich Felcman
Pavla Haidlová
Marie Pavlová

6 626

5 009

4 836

4 472

4 353

4 326
4 197

Petr Židek

2 983

Tomáš Hampl

2 850

Petra Břeňová
Lumír Vadovský



Zuzana Kocumová
Jaromír Baxa

* Změny v roce 2019: Jakub Vytiska nahradil Jiřího Bartoloměje Sturze, Libor Ježek nahradil Petra Zdráhalu
a Jindřich Felcman nahradil Karolínu Hrbkovou.
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6 737

2 868
2 648

Liberec otevřený lidem – LOL!
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6 789

Občanská demokratická strana




6 865

Radka Loučková Kotasová

Změna pro Liberec



ANO 2011

Renáta Balašová

2 827

2 820

Výbory zastupitelstva
Výbory zastupitelstva jsou poradní orgány zřízené zastupitelstvem města. Povinně je vždy zřizován finanční a kontrolní
výbor. Pro místní části může obec zřídit místní či osadní výbory, o kterých pojednávají specifická ustanovení zákona
o obcích. Další výbory může obec zřizovat dle vlastního uvážení. Výbor plní úkoly, kterými je pověřen zastupitelstvem,
a také odpovídá za svoji činnost. Předsedou každého výboru je vždy člen zastupitelstva. Počet členů výboru je vždy lichý,
schází se dle potřeby. Usnesení výboru je platné, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina všech jeho členů. Náplň činností
výborů je plnění úkolů, kterými je pověří zastupitelstvo obce.
Výbory zastupitelstva





Kontrolní výbor
Finanční výbor

Výbor pro územní plánování a dopravu
Výbor pro rozvoj a životní prostředí






Výbor pro vzdělávání

Výbor pro sociální věci a bezpečnost
Výbor pro kulturu a cestovní ruch
Výbor pro sport

Speciální skupinou výborů jsou výbory osadní nebo místní. Musí mít stejně jako výbory zastupitelstva minimálně 3 členy,
kterými jsou občané obce s bydlištěm v části obce, pro kterou je výbor zřízen. Osadní výbor je oprávněn předkládat
zastupitelstvu, ostatním výborům a radě města návrhy týkající se rozvoje a rozpočtu obce, dále vyjadřovat se k návrhům,
které jsou zastupitelstvu a radě předkládány, a vyjadřovat se k připomínkám a podnětům občanů. Předseda tohoto výboru
má vždy právo žádat o slovo na zasedání zastupitelstva a toto slovo mu musí být uděleno.
Osadní výbory







Osadní výbor Rochlice

Osadní výbor Horní Hanychov

Osadní výbor Pilínkov – Hluboká
Osadní výbor Vesec

Osadní výbor Kateřinky
Osadní výbor Rudolfov







Osadní výbor Janův Důl

Osadní výbor Machnín, Karlov a Bedřichovka
Osadní výbor Růžodol I

Osadní výbor Kristiánov

Osadní výbor Františkov

Statutární město^Liberec
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Vedení města
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
jedenáct 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 ekonomiku se stal Zbyněk Karban (Ano 2011), jemuž dalo hlas 34 zastupitelů. Náměstkem pro kulturu, školství,
sociální věci a cestovní ruch byl 28 hlasy zvolen dosavadní náměstek téhož resortu Ivan Langr (Starostové pro Liberecký
kraj).

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)

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

Jiří Šolc
náměstek pro technickou správu města
a informační technologie
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)

Ivan Langr
náměstek pro kulturu, školství, sociální věci
a cestovní ruch
Volební strana: Starostové pro Liberecký kraj (SLK)

Další členové rady města
Lukáš Pohanka (SLK)
Michal Hron (SLK)

Šárka Prachařová (ANO)
Marek Vávra (ANO)

Petr Židek (ODS)
Petra Břeňová (ODS)

* Jiří Němeček 24. října 2019 na svůj post náměstka rezignoval a zanikl mu mandát člena rady města. Nadále zůstal členem zastupitelstva.
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Komise rady města
Rada města může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě.
Komise se stane orgánem města (nikoliv pouze orgánem rady města), jestliže jí byl primátorem po projednání s ředitelem
krajského úřadu svěřen výkon přenesené působnosti v určitých věcech. V tomto specifickém případě může být
předsedou komise jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti
komisi svěřené přenesené působnosti. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Komise je ze své činnosti
odpovědna radě.
Komise rady







Komise pro občanské obřady a záležitosti
Komise pro veřejné zakázky

Komise pro místní Agendu 21

Dozorčí rada Divadlo F. X. Šaldy

Dozorčí rada Zoologická zahrada Liberec
Dozorčí rada Botanická zahrada Liberec

Dozorčí rada Naivní divadlo Liberec



Dozorčí rada Centrum zdr. a sociální péče Liberec



Dozorčí rada Komunitní středisko Kontakt Liberec



Dozorčí rada Dům dětí a mládeže Větrník Liberec



Dozorčí rada Městské lesy Liberec



Dozorčí rada Technické služby města Liberce



Odborné pracovní skupiny jsou poradní orgány vedení města. Zástupci města prostřednictvím pracovních skupin
předkládají k řešení různé otázky a problémy, s nimiž se setkávají. Pracovní skupina se pak snaží na tyto otázky a problémy
nalézt řešení či vznášet podněty.
Odborné pracovní skupiny




Rada architektů města Liberec
Rada pro klima

Pracovní skupina pro rekonstrukci a provoz městských



Pracovní skupina pro majetkoprávní operaci –

Směna pozemků mezi SML a spol. Syner Group

a školních bazénů

Statutární město^Liberec
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Závěrečný účet města
Závěrečný účet podrobně popisuje hospodaření statutárního města Liberec v roce 2019. Zachycuje veškeré příjmy
a výdaje města v členění dle rozpočtové skladby, čerpání a splácení úvěrů, hospodaření fondů města a všechny další
související finanční transakce, které se v daném roce uskutečnily. Závěrečný účet města nezahrnuje rozpočet městského
obvodu Vratislavice nad Nisou.
Město hospodaří s finančními prostředky tak,
Kapitálové příjmy ve výši 31,6 mil. Kč byly oproti
aby bylo v každém okamžiku schopno dostát
roku 2018 téměř o 10 milionů vyšší. V roce 2018
yl
b
svým splatným závazkům, a z důvodu
činily příjmy od Sportovního areálu Liberec
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V roce 2019 se podařilo městu toto
naplnit. Město vykázalo kladný přebytek
ve výši 109,9 milionu Kč. V porovnání
s rokem 2018 byl tento přebytek o 54 tisíc
Kč nižší. Celkové příjmy města v roce 2019
činily 2,5 miliardy Kč. Meziročně se zvýšily
o 7,4 %, tedy o 172,5 milionu Kč.
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Daňové příjmy ve výši 1,95 miliardy Kč tvořily 77,6 % celkových
příjmů. S ohledem na velmi dobrou celkovou ekonomickou
situaci ČR se zejména sdílené daně vyvíjely příznivě, takže na
konci roku byly vyšší, než bylo plánováno. Daňové příjmy byly
v porovnání s rokem 2018 o 10,9 % vyšší, tedy o 192,5 milionu
Kč. Jak bylo zmíněno, tento nárůst byl způsoben především
díky příjmům ze sdílených daní, které vzrostly oproti roku
2018 o 12,4 %, tj. o 182,8 milionu Kč. Vyšší příjmy ze sdílených
daní pozitivně ovlivnily konečný výsledek hospodaření města.
Nedaňové příjmy ve výši 231,5 milionu Kč byly v porovnání
s rokem 2018 o 57,7 milionu Kč nižší.
V roce 2018 proběhlo refinancování dluhu města. Komunální
dluhopisy byly zcela nahrazeny směnečným programem.
V roce 2019 tedy již nebyly příjmy z úroků související
s existencí komunálních dluhopisů, které v roce 2018 činily
přes 69 milionů korun.
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v aréně.

Přijaté dotace ve výši 280 milionů korun
byly o 24,7 mil. Kč vyšší než v roce 2018. Na
tomto navýšení měl podíl např. příspěvek na
výkon státní správy, který byl o 7,4 mil. Kč vyšší.

Celkové výdaje činily 2,6 miliardy Kč a byly o 134
miliony Kč vyšší než v roce 2018. Z toho běžné výdaje tvořily
82,4 % a kapitálové výdaje 17,6 %. Nárůst běžných výdajů byl
způsoben např. navýšením příspěvků pro dopravní podnik na
provoz MHD, růstem mzdových prostředků a vyššími částkami
transferů pro zřízené příspěvkové organizace.
Rok 2019 byl pro město příznivý. Příjmy, zejména daňové, byly
v souladu s prosperující ekonomikou vyšší, nárůst zaznamenaly
i přijaté dotace, které měly dopad i do vyšších výdajů, neboť
město realizovalo více projektů. Kapitálové příjmy města byly
však, podobně jako v předchozích letech, nízké.
Hodnoty likvidity, jak běžné, tak i okamžité, byly v roce 2019
na dobré úrovni (i přes mírný meziroční pokles), což v praxi
znamená, že město bylo schopno bez problémů dostát svým
splatným závazkům. I přesto je potřeba uvést, že finanční
situace města není zejména z pohledu zadluženosti dobrá
a úrokové zatížení je vysoké.

Závěrečný účet města – příjmy
Přehled příjmů města v meziročním porovnání 2015–2019 v tis. Kč
Příjmy v tis. Kč
Daňové příjmy

2015

Podíl

2016

Podíl

2017

Podíl

2018

Podíl

2019

Podíl

1 359 417

70 %

1 517 089

74 %

1 639 086

72 %

1 761 390

86 %

1 953 886

78 %

Nedaňové příjmy

238 560

12 %

264 647

13 %

351 750

16 %

287 831

7%

231 532

9%

Kapitálové příjmy

25 157

1%

31 602

2%

39 818

2%

21 657

2%

31 641

1%

318 751

17 %

230 326

11 %

221 332

10 %

273 937

5%

301 761

12 %

1 941 885

100 %

2 043 664

100 %

2 251 986

100 %

2 344 815

100 %

2 518 820

100 %

Dotace
Celkové příjmy

Porovnání celkových příjmů města 2015–2019 v Kč
2 518 820 000
2 251 986 000
1 941 885 000

2015

2 344 815 000

2 043 664 000

2016

2017

2018

2019
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Závěrečný účet města – výdaje
Na celkových výdajích se velkou částí podílejí výdaje spojené s organizacemi města a dále nutné výdaje spojené
s chodem města, např. městská hromadná doprava, veřejné osvětlení či likvidace a svoz komunálního odpadu.

Přehled výdajů města v porovnání 2015–2019
Výdaje v Kč

2015

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkový součet

2016

2017

2018

1 526 683 000

1 663 047 000

1 824 443 000

2 084 804 000

2 145 983 000

179 084 000

103 675 000

261 090 000

362 653 000

459 386 000

1 705 767 000

1 766 723 000

2 085 533 000

2 447 458 000

2 605 639 000

Kapitálové výdaje

Běžné výdaje

Celkový součet

3 000 000 000 Kč

2 250 000 000 Kč

1 500 000 000 Kč

750 000 000 Kč

2015

2015
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2019

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

Závěrečný účet města – investice a opravy
Investice a velké opravy jsou pokryty z tzv. rozvojových fondů, které jsou rozděleny dle účelu využití prostředků. Výhodou
těchto fondů je, že prostředky zůstávají k využití i po skončení rozpočtového roku. Přehled ukazuje, kolik peněz bylo
z těchto fondů v roce 2019 čerpáno.

3%

39 %

4%

4%
5%
6%

8%

13 %

3%

39 %

4%

4%

39 %
17 %
13 %
8%
6%

5%
6%

8%

13 %

17 %

5%
4%
4%
3%
2%
2%
0%
0%

17 %

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

Fond pro opravy a vybavení ko
Fond pro opravy a a vybavení
Fond pro opravy a vybavení ku
Fond pro opravy a vybavení os
Fond pro koﬁnancování evrop
Fond pro opravy a vybavení ve
Fond pro opravy a rozvoj bytov
Fond pro výkupy nemovitostí
Fond pro opravy a vybavení sp
Fond pro informační technolo
Fond pro opravy a rozvoj ener
Fond pro rozvoj sociálního byd
86 621 328 Kč
Fond
36 929
286 cyklodoprava
Kč
28 314 045 Kč
18 140 711 Kč
12 574 060 Kč
11 321 812 Kč
8 710 171 Kč
8 383 093 Kč
6 066 738 Kč
3 567 231 Kč
3 000 000 Kč
0 Kč
0 Kč

Statutární město^Liberec
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Závěrečný účet města – výdaje z rozpočtu na organizace města

Organizace města a firmy
s majetkovou účastí města
DPMLJ, a. s.

Vývoj
v%

2015

Vývoj
v%

2016

2017

Vývoj
v%

2018

Vývoj
v%

2019

229 824

-6%

216 972

13 %

244 702

13 %

275 983

14 %

315 439

Základní školy (vč. DDM Větrník)

84 071

7%

89 820

34 %

119 989

28 %

153 310

53 %

234 349

Divadlo F. X. Šaldy

83 081

8%

89 529

14 %

102 008

22 %

124 682

-9%

113 824

TSML, a. s.

103 780

0%

104 033

23 %

128 247

4%

133 035

8%

143 393

FCC, s. r. o.

-

-

90 735

1%

91 553

10 %

100 463

9%

109 374

Městská policie

49 175

12 %

54 836

6%

58 346

4%

60 965

11 %

67 388

Veřejné osvětlení (Eltodo, TSML)

57 454

84 %

105 862

- 39 %

64 962

11 %

71 983

- 20 %

57 681

Ještědská sportovní, s. r. o.

15 000

31 %

19 629

-3%

19 023

-1%

18 763

20 %

22 471

Zoologická zahrada

49 049

-1%

48 775

11 %

54 044

11 %

59 887

1%

60 347

Mateřské školy

26 710

2%

27 257

26 %

34 348

58 %

54 427

- 30 %

38 153

-

-

36 222

4%

37 607

-3%

36 624

4%

38 005

Centrum zdravotní a sociální péče

23 497

6%

24 810

34 %

33 145

27 %

42 244

- 20 %

33 622

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

3%

15 831

-

-

-

-

698

2 397 %

17 423

- 34 %

11 500

Komunitní středisko Kontakt

4 842

7%

5 186

30 %

6 750

24 %

8 336

-1 %

8 235

Komunitní práce, o. p. s.

4 400

-8%

4 070

68 %

6 840

15 %

7 900

- 30 %

5 511

206

- 16 %

174 1 040 %

1 980

71 %

3 390

45 %

4 905

-

-

77 310

- 90 %

7 718

- 88 %

903

Liberecká IS

Ostatní vč. KNL – podíl modernizace

Městské lesy
Sportovní areál Ještěd, a. s. (SAJ)

15 000

415 %

Částky jsou uvedeny v tisících Kč
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Odbory Magistrátu města Liberec
Magistrát města Liberec je rozdělen do dvaceti odborů, které zajišťují činnosti samosprávy a činnosti přenesené
působnosti (státní správa). Struktura odborů platná v roce 2019.

Kancelář primátora



Oddělení tiskové a vnějších vztahů
Oddělení sekretariátu primátora

Odbor ekonomiky




Oddělení územního plánování



Úřad územního plánování
ÚAP a GIS

(bez oddělení)
Odbor právní a veřejných zakázek



Oddělení právní

Oddělení veřejných zakázek

Odbor kontroly a interního auditu
(bez oddělení)









Oddělení administrace projektů

Oddělení přípravy a řízení projektů
Oddělení rozvojové koncepce



Oddělení majetkové evidence a dispozic
Oddělení správy objektů a zařízení

Oddělení správy sportovních objektů

Statutární město^Liberec

Oddělení dopravní obslužnosti

(bez oddělení)
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu


Oddělení cestovního ruchu
Oddělení kultury a sportu

Odbor školství a sociálních věcí


Oddělení školství

Oddělení humanitní

Kancelář tajemníka
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Oddělení hospodářské správy

Odbor informatiky a řízení procesů

Odbor majetkové správy


Oddělení technické správy

(bez oddělení)





Oddělení poplatků a pohledávek

Odbor ekologie a veřejného prostoru



Odbor strategického rozvoje a dotací

Oddělení informační soustavy a daní

Odbor správy veřejného majetku


Kancelář architektury města

Oddělení rozpočtu a financování

Oddělení komunikace a informací
Oddělení krizového řízení

Oddělení provozu a správy budov

Odbory Magistrátu města Liberec
Tajemník



Odbor správní a živnostenský

Oddělení personální

Oddělení matriky



Oddělení organizační

Oddělení dokladů a evidence obyvatel



Živnostenský úřad



Stavební úřad







Czech Point



Oddělení státního stavebního dozoru

Odbor dopravy

Odbor životního prostředí


Oddělení přestupků



Oddělení územního řízení a stavebního řádu

Oddělení silniční a dopravní



Oddělení ochrany přírody

Oddělení registru řidičů



Oddělení odpadů a ovzduší

Oddělení registru vozidel



Vodoprávní úřad

Oddělení památkové péče

Odbor sociální péče




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

Personální statistika statutárního města Liberec
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Počet zaměstnanců schválených RM

373

402

439

464

497

497

Průměrný evidenční stav

354,71

379,05

387,95

424,69

444,79

451,13

Průměrný přepočtený stav

349,66

374,92

382,67

418,63

439

446,01

Fluktuace

13,53 %

12,93 %

13,15 %

14,36 %

11,02 %

13,08 %

Průměrný plat MML

23 367

23 806

26 503

28 208

32 431

35 569

Průměrný plat ČR

25 686

26 467

27 589

29 504

31 516

34 125

Obecná míra nezaměstnanosti (%)

6,5 %

5,5 %

4,4 %

3,7 %

1,9 %

2,8 %

Statutární město^Liberec
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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.
Počty zaměstnanců statutárního města Liberec přidělených na Magistrát města Liberec
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Útvar tajemníka

2

2

2

2

14

13

Odbor kontroly a interního auditu

4

4

4

4

6

6

Kancelář primátora

11

14

14

13

13

12

Odbor právní a veřejných zakázek

10

11

10

12

12

12

Odbor správy veřejného majetku

26

22

22

27

38

38

Odbor ekonomiky

33

33

34

36

36

36

Odbor majetkové správy

16

18

18

21

23

24

Odbor strategického rozvoje a dotací

12

16

24

31

34

22

Odbor územního plánování

15

15

16

17

21

23

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

10

10

10

11

11

12

Odbor školství a sociálních věcí

16

16

33

35

44

44

Kancelář tajemníka

35

35

36

36

27

27

Stavební úřad

21

23

23

23

23

24

Odbor životního prostředí

32

33

33

35

35

36

Odbor správní a živnostenský

41

42

46

47

47

49

Odbor sociální péče

48

54

54

54

54

54

Odbor dopravy

35

39

45

45

45

45

Odbor informatiky a řízení procesů

6

6

6

6

5

5

Odbor ekologie a veřejného prostoru

0

9

9

9

9

9

Kancelář architektury města
Počet zaměstnanců celkem
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6
373

402

439

464

497

497

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 přenesené působnosti (tj. státní správa).
Plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů vůči všem
zaměstnancům města zařazeným do magistrátu.
Martin Čech
tajemník magistrátu města

Dělí se na oddělení:
Oddělení personální
Oddělení organizační

Odbory magistrátu sídlí ve čtyřech budovách:

1 Historická radnice

2 Nový magistrát

3 Liebiegova vila

4 Uran

Statutární město^Liberec
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Kancelář tajemníka

Pověřena zastupováním funkce vedoucího odboru
kanceláře tajemníka
Lucie Šťastná

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

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

Odbor kancelář tajemníka zajišťuje provoz úřadu, je
zázemím pro práci tajemníka magistrátu, navrhuje jím
vydávané interní předpisy a koncepce. Zajišťuje služby
autoparku, kopírovací služby, úklidové služby, nákupy
a výdeje kancelářských 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. Projednává
materiály, které jsou předkládány na jednání zastupitelstva
města a rady města. Zajišťuje komplexní administrativní
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.

Počet doručených a vypravených písemností
Způsob vypravení

32

2015

2016

Datová schránka

43 513

E-mail

180

Fax

6

Interní vypravení

9 360

Kurýr

39

Osobní

14 123

Pošta

2017

2019

52 416

52 570

54 998

282

314

406

1

5

2

12 339

13 732

19 288

154

175

270

14 865

13 607

15 708

16 949

58 026

58 781

60 890

63 216

60 675

Vyvěšení

1 519

2 291

1 282

1 507

1 486

Celkem

126 766

140 971

147 227

154 074
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2018

236
1
10 630
51

134 580

Pracovníci odboru zajišťovali informační, spisovou
a archivní službu magistrátu,
obsluhu elektronické podatelny, odbavení občanů na
informačních
recepcích
radnice.
Tabulka
ukazuje,
kolik
bylo v letech 2015–2019
podatelnou MML doručeno
a vypraveno písemností.

Kancelář tajemníka
Odbor kancelář tajemníka vede agendu stížností a petic občanů, v návaznosti na ně provádí kontrolní činnost a předkládá
je k projednání nadřízeným orgánům.

Stížnosti občanů

Stížnosti celkem
Důvodné stížnosti (a částečně důvodné) v procentech

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

Stížnosti nedůvodné

114
100
92
74

69

66

50

49
26 %

28 %

26 %

39

37

19 %

5 %

Za posledních pět let vykázal magistrát nejméně
přijatých stížností, kdy došlo k poklesu téměř o polovinu
oproti roku 2018. Jen tři stížnosti byly důvodné a dvě
částečně důvodné a tvořily dohromady pouhých 5 % ze
všech podaných stížností.

2015

2016

2017

2018

2019

Vyřízené stížnosti 2015–2019
2015

2016

2017

2018

Rozdíl
2018/2019

2019

Stížnosti celkem

66

100

114

69

39

-30

Stížnosti vyřízené

64

98

114

68

37

-31

Stížnosti rozpracované (ve lhůtě)

2

2

0

1

2

+1

Stížnosti důvodné

3

9

14

8

3

-5

Stížnosti nedůvodné

49

74

92

50

32

-18

Stížnosti částečně důvodné

12

15

8

10

2

-8
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Kancelář architektury města

Vedoucí Kanceláře architektury města
Jiří Janď ourek
E-mail: jandourek.jiri@magistrat.liberec.cz
Nový magistrát, Frýdlantská 183/4

V srpnu 2019 byl zřízen nový odbor – Kancelář
architektury města (KAM). KAM je koncepční pracoviště
Liberce v oblasti architektury, urbanismu a tvorby města.
KAM navazuje na tradici kvalitního urbanismu a chce
dlouhodobě zlepšovat úroveň veřejného prostoru ve
městě.
Navrhuje urbanistické a dopravní vize, připravuje
architektonické a urbanistické soutěže, podílí se na tvorbě
kultivovaných ulic, náměstí a parků. KAM začíná zapojovat
širokou veřejnost do otázek týkajících se rozvoje města.
Cílem KAM je pozitivně ovlivnit vývoj Liberce pro další
generace. Koná přednášky, výstavy a participace
s občany na konkrétní témata.

Návrh na plášť budovy Uran

34
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Nová podoba Tržního náměstí

Kancelář architektury města

Kancelář architektury projednala v roce 2019 od svého vzniku
1. srpna přibližně 250 vyjádření ke stavbám nebo zásahům do
veřejného prostoru, které je součástí souhrnného stanoviska
odboru územního plánování magistrátu města.

Za rok 2019 KAM zajistila Aktualizaci programu regenerace
městské památkové zóny města Liberec, která je základní
podmínkou získání dotací z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón.

 Poskytla okolo 100 vyjádření KAM ke stavebním záměrům,
což pomáhá projekt upravit a nastavit v první fázi.

Připravila dvě soutěže architektů:
 o budoucí podobu Tržního náměstí,
 o rekonstrukci budovy Uranu.


Zorganizovala pět Rad architektů, kde se projednávalo
celkem 25 projektů. Patří mezi ně například projednání
územní studie Textilany, územní studie Kunratická, studie
parkových úprav u Severočeského muzea, modernizace
Krajské nemocnice Liberec a další.


Poskytla osobní konzultace ke 110 projektům.

Uspořádala dvě přednášky s diskuzí na veřejnosti a pořádala workshop na téma současné principy dopravy ve
městě.

Připravila studii jednotné rekreační zóny Liberecká náplavka,
která navazuje na rekonstrukci sídla Libereckého kraje, úpravy
městské třídy Vítězná, úpravy ulice Pastýřská, rekonstrukce
ulice Větrná.
Navrhla vizuální podobu městského mobiliáře a nový městský
mobiliář.



Nový městský mobiliář

Vizualizace návrhu liberecké náplavky

Statutární město^Liberec
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Odbor dopravy

Vedoucí odboru dopravy
Pavel Rychetský

Odbor dopravy provádí úkony spojené s registrací nebo
povolením činností vyplývajících zejména z ustanovení
zákona 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 spolupracuje s vlastníky komunikací nebo jejich správci
a Policií ČR.

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

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

Vybrané statistické údaje odboru dopravy
2014
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2015

2016

2017

2018

2019

Počet ukončených přestupků

4 744

5 257

5 592

6 387

7 186

7 097

Odbavení klienti registru vozidel

35 341

35 326

34 544

37 139

44 656

41 142

Celkový počet zaměstnanců

35

37

43

45

45

45

Správní poplatky za úkony (tis. Kč)

22 371

24 829

26 757

27 462

30 274

28 260
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Odbor dopravy

Registrovaná vozidla a licence taxi
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Registrovaných provozovaných vozidel

89 078

94 414

98 332

102 135

106 097

109 472

Registrovaných motocyklů z celkového počtu

9 924

10 435

10 899

11 327

11 790

12 265

Vyřazených vozidel

4 945

5 271

2 787

3 456

3 913

4 417

Celkový počet licencí taxi

78

103

135

186

279

363

Registrovaná provozovaná vozidla
Vyřazená vozidla

Registrace motocyklů

1 000 000

9 924

10 435

10 899

11 327

11 790

100 000
89 078

4 945

94 414

98 332

106 097

Žadatelů o řidičský průkaz se v Liberci na odboru dopravy za rok sejde cca 1 600. Zkoušku skládají ze tří
částí – pravidel silničního provozu, praktických jízd
a údržby vozidla.

109 472

Statistiky ukazují, že se zřídkakdy stane, že by žadatel
byl úspěšný ve všech částech zkoušky napoprvé.

5 271

10 000
2 787

2014

102 135

2015

2016

3 456

2017

3 913

2018

Řidiči a autoškoly

Autoškola by se neměla podceňovat

12 26513 000

4 417

Vysoké počty neúspěšných žadatelů v tabulce zahrnují též opakovaná přezkoušení. Jízdy bývají opakovány nejčastěji.

2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Registrované autoškoly

31

32

32

33

33

32

Žadatelé o řidičské oprávnění (ŘO)

1 736

1 502

1 410

1 457

1 565

1 584

Neúspěšní žadatelé – pravidla

558

332

250

285

284

323

830

700

710

720

775

Neúspěšní žadatelé – praktické jízdy
Neúspěšní žadatelé – ovládání a údržba vozidla

60

44

36

36

29

30

Počet řidičů v působnosti ORP Liberec

87 410

86 466

86 143

85 388

85 792

86 379
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Odbor ekologie a veřejného prostoru

Vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Lucie Sládková

Vybrané aktivity odboru v roce 2019:


Opraveno 13 kontejnerových stání.

 Rozdáno 1 000 domácích kompostérů.

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



Do úklidové akce Ukliďme Česko se v Liberci

zapojilo téměř 1 500 lidí, kteří uklidili na 26 tun odpadu.



 Komplexně zajišťuje veškerou agendu, která se týká
investic do rozvoje a obnovy veřejné zeleně a dětských hřišť
na pozemcích v majetku statutárního města, komplexní
správu drobných vodních toků a dále skládek, skalních
masivů v majetku statutárního města.
 Zajišťuje všestranné plnění úkolů při vytváření
ekologické 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.



Dětský odpadový den navštívilo 400 dětí.

Na sběr využitelných složek komunálního odpadu

bylo po městě rozmístěno 2 125 kusů nádob.


Rozmístěno bylo 240 velkokapacitních kontejnerů

na sběr objemného odpadu a 96 kusů kontejnerů na
sběr odpadu z údržby zeleně.


Mobilní sběrna nebezpečného odpadu zastavila

na 168 zastávkách.


Mobilní sběrna elektroodpadu vybrala 316 kusů

vysloužilých elektrospotřebičů.

Veřejný prostor
2018

Plocha sečí

38

2019
2

1 585 041 m2

Počet dětských hřišť

57

62

Počet pískovišť

88

91

Plocha pískovišť

1 400 m2

1 446 m2

Transfery mravenišť

2

2

Množství laviček

1 400

1 418

Množství odpadkových košů

1 050

1 150

Náhradní výsadba

108 stromů a 302 keřů

125 stromů a 416 keřů

Statutární město^Liberec

1 710 482 m

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Produkce tříděných odpadů v Liberci v tunách za rok
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Papír

3 666

3 094

2 836

3 530

3 394

4 396

3 773

Plast

358

336

352

502

559

644

748

Sklo směsné

682

755

803

891

939

986

1 054

Kov

2 000

1 723

1 110

725

854

4 972

4 493

Nápojové kartony

52

51

52

61

69

62

71

Komunální odpad*

18 405

18 642

18 139

18 883

19 638

19 611

20 379

Energ. využitelnost

18 404

18 641

18 139

18 882

19 638

19 610

20 380

* Produkce odpadů pouze z nádob

Energetické využívání odpadu

Energetické využívání směsného komunálního odpadu
21 000 tun

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

20 250 tun

Více než 80 % z celkové produkce směsného komunálního odpadu se energeticky využije.

19 500 tun

18 750 tun

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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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



informačního systému MML.



Vytváří koncepci rozvoje a změn informačních

systémů MML; organizuje jejich realizaci.


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.

Komplexně administrativně zajišťuje agendu

informačních systémů MML; je garantem fungování

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

informačních technologií pro vzdělávání pracovníků
MML a ověřování jejich znalostí.


Zajišťuje technické podmínky pro datovou

a hlasovou 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 tvorbě procesních manuálů.
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Odbor informatiky a řízení procesů

Počet obsloužených občanů dle vyvolávacího systému MML
2014

2015

2016

2017

2018

2019

OP, CD – žádosti

40 639

44 079

40 673

43 842

38 537

31 520

Žádosti OP, CD (děti 0–5 let)

3 354

3 653

3 956

4 357

3 610

2 983

Přihlášení k trvalému pobytu

8 627

8 231

8 086

8 132

7 929

7 201

Výdej dokladů – OP, CD

35 466

37 530

34 673

39 578

37 099

29 186

Evidence a změny živností

10 770

9 428

8 744

8 922

9 808

9 767

Pokladny

22 886

22 518

22 191

22 832

22 671

22 657

Správa poplatků (komunální odpad, psi)

16 162

15 834

16 152

16 643

15 750

15 883

Ověřování

8 634

8 896

7 911

7 339

6 390

5 733

Výpis z rejstříku

4 814

4 290

3 809

3 414

2 775

2 516

Rybářské lístky

543

752

942

1 012

840

791

Řidičské průkazy

17 063

23 130

21 014

25 631

25 598

18 582

Informace

1 400

1 645

1 529

1 395

1 542

1 087

Výdej ŘP

6 774

8 155

7 883

9 922

10 767

7 413

Dat. schránky a aut. konverze

544

624

628

593

639

675

Jednotné kontaktní místo

276

287

336

272

335

327

Výdej hotových živnostenských oprávnění

5 145

4 249

4 063

3 829

3 582

3 314

Registr vozidel

*

24 759

24 361

27 200

27 198

28 105

Informace (registr vozidel)

*

6 572

6 195

6 262

6 018

6 352

Dovozy, přestavby, histor. a sport. vozidla

*

5 572

6 185

6 167

6 088

6 010

Hromadná podání (registr vozidel)

*

739

703

600

592

925

Obsloužených klientů celkem

183 097

230 943

220 034

237 942

227 768

201 027

* Data nejsou k dispozici
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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 přístřeší z vlastnictví statutárního města Liberec
a kompletní administrativní správu městského
bytového fondu. Usměrňuje činnost sociálních
a zdravotnických příspěvkových organizací
zřizovaných statutárním městem Liberec
a zabezpečuje jejich provoz. Koordinuje komunitní
plánování a podporuje sociální služby v libereckém
regionu, a to včetně aktivit v oblasti protidrogové
prevence a prevence sociálně patologických
jevů. Na území svého správního obvodu plní úkoly
napomáhající výkonu práv příslušníků romské
komunity, realizuje opatření a projekty proti sociálnímu
vyloučení a podporuje aktivity pro děti a mládež
z ohrožených skupin.
42
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Oddělení školství
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 mládeže. 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.

Mateřské školy zřizované SML
Statutární město Liberec (dále jen SML) zřizuje (k 1. 9. 2019)
celkem 30 mateřských škol a jednu základní a mateřskou školu. Další dvě mateřské školy zřizuje městský obvod Vratislavice nad Nisou. Tyto vzdělávací instituce pokrývají především
potřebu zhruba 104 tisíc obyvatel města. Město však nezajišťuje předškolní vzdělávání pouze pro vlastní obyvatele, ale
s ohledem na své postavení v územním uspořádání ČR i pro
mnohé přilehlé obce v rámci ORP a geografickém okresu
Liberec – jedná se 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 městským
obvodem Vratislavice nad Nisou jsou v Liberci mateřské školy jiných zřizovatelů, které jsou zapsané ve školském rejstříku.
SML průběžně navyšuje kapacity svých mateřských škol. Od
roku 2007 do roku 2019 byly zvýšeny celkem o 545 míst.
Od 1. 9. 2015 umožnil školský zákon přijímat do mateřských
škol také děti mladší tří let. S ohledem na tuto novelu jsou
v rámci IPRÚ připravovány projekty na navyšování kapacit ve
vybraných mateřských školách s tím, aby zde byly vytvářeny
materiální podmínky také pro děti ve věku 2 až 3 roky.

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 %

2019/20

2 710

123

2 833

92,58 %
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Oddělení školství
Základní školy
Statutární město Liberec zřizuje (k 1. 9. 2019) celkem
22 základních škol (z toho 1 základní a mateřskou školu, 1 základní školu a základní uměleckou školu, 1 základní
uměleckou školu, 1 základní školu s rozšířenou výukou jazyků, 1 základní školu zřizovanou podle § 16 školského zákona) a středisko volného času Dům dětí a mládeže Větrník.
Dále jednu základní školu zřizuje městský obvod Vratislavice
nad Nisou. Tyto vzdělávací instituce pokrývají především
potřebu cca 104 tisíc obyvatel města, vč. cizinců. Město však
nezajišťuje základní vzdělávání pouze pro vlastní obyvatele,
ale i pro přilehlé obce v rámci ORP a geografického okresu
Liberec – jedná se o Šimonovice, Jeřmanice, Dlouhý Most,
Stráž nad Nisou, Kryštofovo Údolí, Chrastavu aj., z nichž některé zřizují vlastní školy.
V Liberci jsou základní školy také jiných zřizovatelů: Doctrina – střední škola, ZŠ a MŠ, s. r. o., Křesťanská základní škola
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a mateřská škola J. A. Komenského, ZŠ a MŠ logopedická, ZŠ
a MŠ pro tělesně postižené, ZŠ a MŠ při nemocnici, Základní
škola Alvalída.
V souladu s § 178 školského zákona je obec povinna zajistit
podmínky pro plnění povinné 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 SML veřejnoprávní smlouvy o vytvoření společného školského obvodu i pro děti
z jiných obcí, a to z Kryštofova Údolí (ZŠ Ještědská) a Šimonovic (ZŠ Česká).
SML průběžně navyšuje kapacity svých základních škol. Od
roku 2013 do roku 2019 byly zvýšeny celkem o 1 080 míst.

Oddělení školství

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 %

2019/20

5 233

3 784

9 017

88,14 %

9 017
8 666

8 821

8 471
8 154
7 873

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20
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Oddělení školství
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 rozvoj jejich nadání v souladu s § 27, odst. 1, 4, 5 a 6
vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Počty nadaných žáků
nadaní

k 30. 9.

k 31. 3.

2017/18

12

14

5

7

2018/19

7

14

3

3

2019/20

9

13

3

6

školní rok

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

mimořádně nadaní

k 31. 3.

k 31. 3.

Vzdělávání žáků se SVP v základních školách
Školský zákon zaručuje všem dětem
se speciálními vzdělávacími potřebami
a dětem nadaným takovou podporu, aby
se mohly úspěšně vzdělávat a rozvíjet ve
škole v místě svého bydliště a mezi svými
vrstevníky.
S ohledem na závažnost speciálních
vzdělávacích potřeb mohou být děti
vzdělávány v běžných školách nebo

na základě doporučení školského poradenského zařízení a souhlasu zákonného zástupce ve školách či třídách
zřizovaných dle § 16 ŠZ (speciální školy,
speciální třídy).
Zákon garantuje právo dětí na tzv. konkrétní podpůrná opatření (PO), která jim
pomohou překonat jejich znevýhodnění.
Tato opatření se člení do 5 stupňů, a to

Počty žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
školní rok
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k 31. 3.

počet žáků podle stupně
podpůrných opatření
1. stupeň

k 31. 3.

2.–5. stupeň

podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti.
1. stupeň PO
poskytuje škola v rámci individuálního
přístupu k žákovi.
2. až 5. stupeň PO
stanovuje
vždy
poradenské zařízení.
počet žáků
z odlišného kult.
prostředí nebo
s odlišnými živ.
podmínkami

k 31. 3.

k 31. 3.

2017/18

1557

438

689

253

2018/19

1492

404

994

197

2019/20

1 585
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183

pouze

školské

Oddělení humanitní
Oddělení humanitní zajišťuje poskytování bytů a přístřeší z vlastnictví statutárního města Liberec a kompletní
administrativní správu městského bytového fondu. Usměrňuje činnost sociálních a zdravotnických příspěvkových
organizací zřizovaných statutárním městem Liberec a zabezpečuje jejich provoz. Koordinuje komunitní plánování
a podporuje sociální služby v libereckém regionu, a to včetně aktivit v oblasti protidrogové prevence a prevence sociálně
patologických jevů. Na území svého správního obvodu plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity,
realizuje opatření a projekty proti sociálnímu vyloučení a podporuje aktivity pro děti a mládež z ohrožených skupin.

Byty s pečovatelskou službou

Počty přidělených bytů v roce 2019
Celkem

151

Domy s pečovatelskou službou

75

Bezbariérové/upravitelné byty

10

Byty pro příjmově vymezené osoby

17

Startovací byty

27

Sociální byty standardního typu

10

Poskytnutí přístřeší

4

V rámci programu Housing First

8

Průměrný věk žadatelů o přidělení bytu v domě
s pečovatelskou službou byl 81 let. U žadatelů
o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
proběhlo 98 místních šetření.

Sociální služby
Celkem bylo rozděleno 9 166 128 Kč pro 37 organizací na 62 služeb v rámci financování sociálních služeb působících na území Liberce.
Fond zdraví a prevence rozdělil 1 656 300 Kč
mezi 45 žadatelů, kteří podali 64 žádostí o dotace.

Statutární město^Liberec
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Odbor správy veřejného majetku

Vedoucí odboru správy veřejného majetku
Lukáš Hýbner
E-mail: hybner.lukas@magistrat.liberec.cz
Liebiegova vila, Jablonecká 41/27



Zajišťuje komplexní provozní činnosti při zajištění

integrovaného dopravního systému na území
statutárního města Liberec i mimo něj.


Zajišťuje agendu koncepce městské hromadné

dopravy v Liberci a vykonává administrativní supervizi
nad činností dopravního podniku.


Komplexně vykonává činnosti správce komunikací

v majetku města, mimo prohlídky komunikací

a související zadávání oprav v rámci běžné údržby.


Komplexně zajišťuje veškerou činnost SML jako

investora investičních akcí na komunikacích, mostech,
veřejném osvětlení včetně souvisejících objektů a
nemovitostí svěřených do působnosti odboru.


Vykonává všechny činnosti správce a zajišťuje

servis a rozšiřování veřejného osvětlení, světelných

signalizačních zařízení, vánoční výzdoby a podobně.


Zajišťuje správu, údržbu a provoz pohřebišť

v majetku města, včetně souvisejících služeb, zajišťuje

agendu a provoz pohřebnictví spojené s krematoriem  
a provoz pohřební služby města.


Zajišťuje správu, údržbu a provoz veseckého

areálu včetně oprav a údržby budovy.

Dělí se na oddělení:
Oddělení technické správy
Oddělení hospodářské správy
Oddělení dopravní obslužnosti
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Odbor správy veřejného majetku

Vybrané aktivity odboru:

Letní čištění a zimní údržba
Čištění chodníků

169,4 km

Čištění komunikací

407,3 km

Cena letního čištění

25,9 mil. Kč

Cena zimní údržby

25 mil. Kč



parkovacího systému včetně informačních tabulí.





Opravy

450

Nové dopravní značky

448

Nové přechody

10

Hlášení v aplikaci Marushka

2 800

Obnova veřejného osvětlení v osmi ulicích.

Parkovacích karet se vydalo celkem 1 120 kusů a bylo vybráno

2 669 500 Kč.


Opravy a údržba silnic a chodníků

Dokončení dotačních akcí Jeřmanická – Česká a rozšíření

Za stanoviště taxi se vybralo celkem 380 000 Kč.

Na hřbitově v Ruprechticích bylo vytvořeno nové urnové oddělení.
V dubnu 2019 byl dle přání občanů nově vybudován asfaltový

vjezd a nové kontejnerové stání na hřbitově Ostašov.


Na podzim roku 2019 bylo v urnovém háji krematoria zahájeno

rozsáhlé kácení havarijních stromů.


V areálu RASAV bylo vyřešeno dlouhodobé podmáčení plochy

oválu a zatékání do trafostanice odvodněním dotčených ploch.


Po dlouhé pauze došlo k zasněžování a vytvoření sněhových stop

na oválu ve Vesci.


Ve veseckém areálu se uskutečnilo 21 akcí s celkovým výdělkem

728 931 Kč.


Opravy komunikací ve spolupráci
s vlastníky inženýrských sítí
Opravených komunikací

11

Celková délka

3 050 m

Cena sdružených investic

58 mil. Kč

V rámci opravy tramvajové tratě Hanychov bylo poskytnuto ze

schváleného rozpočtu 5 000 000 Kč.


Na údržbu zastávek bylo poskytnuto 240 000 Kč.

Pohřební služba města Liberec
Veřejné osvětlení

Počet obřadů velká obřadní síň

399

Servis VO a SSZ

22,3 mil. Kč

Počet obřadů malá obřadní síň

201

Opravy a obnovy VO a SSZ

8 mil. Kč

Počet rozptylů s obřadem

214

Počet opravených lamp

800

Počet rozptylů bez obřadu

35
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Odbor právní a veřejných zakázek

Vedoucí odboru právního a veřejných zakázek
Jan Audy

Dělí se na oddělení:
Oddělení právní
Oddělení veřejných zakázek

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

Právní služby odboru
Odbor právní a veřejných zakázek zajišťuje komplexní právní
službu, provádí právní úkony související s činností statutárního
města Liberec a koordinuje postup jednotlivých odborů při
zadávání veřejných zakázek.



Kontrola materiálů do rady města a zastupitelstva

města v celkovém rozsahu.

 Řeší úkoly právní povahy; posuzuje smlouvy
z právních hledisek; poskytuje právní pomoc
zaměstnancům 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“).

Administrované veřejné zakázky
2016

50

Statutární město^Liberec

2017

2018

2019

Počet zakázek celkem

113

109

140

106

Administrace odborem právním

107

99

126

93

Administrace externími subjekty

6

7

5

1

Administrace odborem SM

–

3

9

12

Počet zkontrolovaných smluv

–

902

818

768

Městskéorganizace
a společnosti
Statutární město^Liberec
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Městské organizace a společnosti
Statutární město Liberec zřizuje a spravuje devět příspěvkových organizací, městskou policii, mateřské a základní školy.
Dále vlastní pět 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
Městská policie Liberec

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.

Sportovní objekty a areály ve vlastnictví města
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Městský stadion (Sport Park Liberec)
Sportovní areál Ještěd

Rekreační a sportovní areál Vesec (RASAV)
Fotbalový stadion U Nisy
Plavecký bazén Liberec
Skatepark

Fotbalový stadion ve Vesci

Údržbu městské zeleně provádějí pracovníci technických služeb

Statutární město^Liberec
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Městská policie Liberec
Městská policie (dále MP) je orgánem obce, který zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly
stanovené 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.
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
konkrétními činnostmi MP Liberec například:
 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, 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
v těchto hlídkových službách:

Vrchní praporčík Jiří Jaworski má na starosti centrum města
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Pěší hlídky
Dopravní hlídky
Motorizované hlídky
Cyklohlídky
Skihlídky
Okrskáři
Specialisté

Městská policie Liberec
Statistická data Městské policie Liberec
2014
Podezření ze spáchání tr. činu ozn. PČR

2015

2016

2017

2018

337

211

163

143

134

148

Rozhodnutí o odstranění vozidla

27

42

42

32

42

80

Osoby převezené na záchytnou stanici

34

15

17

9

5

2

Zjištěné osoby řídící pod vlivem alkoholu

17

6

14

4

8

9

335

498

411

321

300

204

4

5

5

5

5

1

Odchycená zvířata

144

105

49

53

42

45

Použití botiček

313

340

227

287

140

233

15 181

16 006

18 211

16 975

14 610

16 106

2 046 200 Kč

2 155 400 Kč

2 091 000 Kč

2 131 600 Kč

2 551 400 Kč

2 254 050 Kč

Předvedené hledané a pohřešované osoby
Nalezená odcizená vozidla

Celkem počet přestupků
Celkem udělené pokuty v Kč
Náklady na činnost městské policie

46 463 199 Kč 48 910 000 Kč 54 789 854 Kč 58 014 610 Kč

Počet strážníků

78

79

82

60 979 393 Kč 71 398 000Kč

80

74

Celkem počet přestupků

2014

2015

2016

2017

2018

Počet strážníků
90

18 211
2019

14 250

72 000 000 Kč

79

19 000

Náklady na činnost městské policie v Kč

15 181

16 975

16 006

16 106
14 610

85

71 398 000 Kč

62 750 000 Kč
60 979 393 Kč

9 500

80

4 750

75

58 014 610 Kč

53 500 000 Kč

44 250 000 Kč

2019

54 789 854 Kč

46 463 199 Kč

2014

48 910 000 Kč

2015

2016

2017

2018

2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Statutární město^Liberec

55

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

1996
Ředitelem je jmenován Břetislav Putna.

ec
Liber
e
i
c
i
l
o
ská p
92.
Měst
ce 19
o
r
v
la
vznik

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.
Začínají se používat neprůstřelné vesty při zásazích, spojení zajišťují radiostanice Motorola, nakupuje se a zasíťovává
se PC technika, kupují se 4 služební vozidla. Přijata vůbec
první koncepce MP Liberec se směnami, výkonem, operačním
střediskem a organizační strukturou. Stav strážníků je cca 85
osob. MP se stěhuje do nových prostor na tř. Dr. M. Horákové.
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zpracovávání na PC. Společné vyvíjení a rozvíjení systému
s firmou DHS Praha a Merlin Praha. Otevřena první služebna
v Rochlicích (20. 7. 1995) – 6 strážníků + velitel.

1997
Ředitelem je jmenován Josef Žejdl.
Pokračuje v profesionalizaci MP
Liberec. MP Liberec dosahuje velkých
úspěchů na střeleckých soutěžích.
Zásahová jednotka je na vysoké úrovni.

1998
Otevřena druhá služebna na Františkově
(1. 4. 1998). Dochází k realizaci městského
kamerového systému s osmi kamerami
a následně k dalšímu rozšiřování. Počet strážníků
a pracovníků čítá cca 100 osob.
1999
Ředitelem se stává Čestmír Hřebík. Od tohoto roku fungují po
městě schránky důvěry. Kamerový systém má již 19 kamer,
včetně pokrytí části sídlišť Rochlice a Broumovská.

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

2001
V autoparku přibyly dva motocykly Cagiva v policejní úpravě.

1995
Vybudování nového systému evidování a zpracování
přestupků pomocí přenosných počítačů (PTC) a následného

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

Statutární město^Liberec

2002
Nákup preventivního radaru v rámci prevence kriminality.

Městská policie Liberec
2005
Kamerový systém převeden 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
dopravy a přestupků.
2010
Vznik okrskových služeben Pavlovice
a Rochlice. Do vybavení MP jsou zařazeny
defibrilátory.

mobilních zařízení k dokumentaci událostí a přestupků.
Pořízení mobilního radaru a zahájení měření rychlosti vozidel
v Liberci.
Zřízení služebny MP v nové vstupní budově Zoo Liberec
v Lidových sadech.

níci
stráž
í
t
č
e
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ce 20
o
r
v
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l
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ovat
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d
í
l
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prav
.
lantu
Frýd

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

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 vozidel.

2010
Zahájení služeb strážníků MP Liberec v lyžařském sportovním
areálu na Ještědu formou ski hlídek strážníků.

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

2012
V místech opakované kriminality začínají být používána
monitorovací zařízení, tzv. fotopasti.

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

Je zahájena nepřetržitá služba ve Frýdlantu dvoučlennou
motohlídkou se služebnou na náměstí T. G. Masaryka č. p. 99.

2019
Na základě dlouhodobého nedostatečného počtu strážníků
byla zastupitelstvem přijata Strategie personálního rozvoje,
která má umožnit personální rozvoj městské policie.

2013
Zřízení služebny na terminálu MHD Fügnerova.
2014
Zavedení nového informačního systému včetně využívání

Zavedení jednotného hodnostního označení strážníků
v České republice na základě přijetí Prohlášení Kolegia ředitelů
městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy.
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Botanická zahrada Liberec
Botanická zahrada Liberec se stará o nejpestřejší soubory exotických rostlin v České republice. V pavilonech je
prezentováno 14 rozličných botanických témat.

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

Botanická zahrada se stará o význačnou část kulturního
dědictví, spočívající v péči o více než 2 500 druhů a kultivarů
rostlin ve venkovních částech a o více než 6 000 druhů ve
skleníkovém areálu. Kromě těchto živých sbírek, vyžadujících
dennodenní velmi odbornou péči a zaopatření, vystavuje
také neživé přírodniny, často unikátní: zkameněliny rostlin,
ulity a lastury, geologické vzorky, morfologicky zajímavé
plody a semena. V expozicích chová i některé živočichy, aby
dojem přirozenosti některých expozic byl co nejdokonalejší.
Akvaristika zde má tradici trvající přes půl století.
Pomocí expozic a každoročních výstav (v r. 2019 o květeně
Jizerských hor) je návštěvníkům poskytován esteticky
hodnotný zážitek, spojený s bližšími informacemi a poučením.
Na návštěvu se lze i předem připravit pomocí neustále
aktualizovaných internetových stránek.
Sbírkotvorná činnost je provázena stálou revizí správného
pojmenování rostlin v latině a češtině. Každým rokem se
zdokonaluje i rozšiřuje systém informací o expozicích
a rostlinách na tabulkách, panelech a ve foliantech či
zvukových informátorech, a sice podle situace v češtině
a angličtině anebo i němčině a polštině. Botanická zahrada
také produkuje vlastní knižní přírodovědecké publikace.
V roce 2019 vyšly tři knihy o exotické přírodě.

www.botaniliberec.cz
Internetové stránky informují o vzácných rostlinách a mají také
populárněvědeckou náplň. Provoz internetových stránek je
spojen s poradenskou službou pro veřejnost a zodpovídáním
dotazů (cca 200 ročně) k expozicím BZ.
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Botanická zahrada
Bezkonkurenční pozice
o mikroklimata, oproti třem expozičním oddělením v druhém
Je Botanická zahrada Liberec skutečně tak mimořádným
největším skleníku „Fata morgana“ v Pražské botanické
fenoménem, jak se domnívají lokálpatrioti? Kdybychom se
zahradě. Je také v evropské i světové elitě. Je například
řídili knihou „Botanické zahrady a arboreta České republiky“
velice málo botanických zahrad, které by, díky vynikajícímu
(Hanzelka, Chytrá a Kacerovský, Academia 2010), byla by
vybavení velkými vyhřívanými bazény, mohly
počítána mezi 11 „klasických“ botanických zahrad
a opakovaně dokázaly poskytovat do světové
v ČR. Všelijaká arboreta, výukové zahrady
sítě botanických zahrad tolik žádaná semena
středních škol, úzce specializované zahrady
„silné trojky“ mezi leknínovitými rostlinami.
na vodní rostliny nebo rostliny léčivé se
rada
h
a
z
Míní se tím viktorie Cruzova, viktorie
v to nepočítají. Kdybyste však oněch 11
nická
í
š
t
ě
Bota
královská a euryalé vzdorná. Světoznámá
botanických zahrad navštívili, překvapilo
v
á nej
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c
je ale i expozice masožravých rostlin.
by vás, co vše se pod tímto označením
e
jí
e
Liber
d
i
h
Největší v ČR jsou sbírky orchidejí,
staví na odiv a jak velmi rozdílné ty
u orc
k
r
í
.
b
kapradin,
rostlin bromeliovitých, rostlin
zahrady jsou. Je to tím, že sousloví
s
e
ublic
p
e
r
áronovitých
aj. Expozice jsou vybaveny
„botanická zahrada“ zní dobře a znamená
ké
v Čes
mimořádně
rozsáhlým
odborným
prestiž. Nikdo však zřetelně a jasně neurčil,
informačním systémem, který k nim podává
co přesně je a není botanickou zahradou.
vysvětlení.
Jestliže stačí mít nějaké tematické sbírky
rostlin s řádnými jmenovkami a veřejně přístupné
Na otázku položenou úvodem tedy, na základě silných
expozice, pak je u nás skutečně těch 11 botanických
argumentů, lze bez jakékoli nadsázky odpovědět: Liberec má
zahrad. Jakmile však zpřísníme kritéria o požadavek, že
špičkovou botanickou zahradu. V „odpřírodněném“ světě je
zahrada musí být schopna pěstovat a také vystavovat rostliny
to něco vzácného a neobyčejně cenného. Podle komentářů
ze všech klimatických pásem, od druhů z arktických tunder
návštěvníků je oceňováno nejen bohatství rostlin, ale
přes mírné pásmo až po rovníkové tropy, několik zahrad
i estetické řešení a soulad všech jejích témat a částí.
s malými nebo úplně chybějícími skleníky odpadne a zbude
jich šest. Označme je jako botanické zahrady v přísném
smyslu, pro stručnost dalšího sdělení jako „elitní“.
Některé tyto zahrady jsou podobně malé jako ta naše,
dvouhektarová, ale je mezi nimi i 14 ha měřící Pražská
botanická zahrada v Troji. Jakmile však začneme sledovat
tropické a subtropické (skleníkové) dispozice zahrad, vždy
považované za nejatraktivnější, co mohou botanické zahrady
nabídnout, ocitá se liberecká zahrada v bezkonkurenční
pozici. Svými 10 expozičními skleníkovými pavilony je plošně
více než dvojnásobná a je mnohem členitější, pokud jde

Miloslav Studnička

ředitel Botanické zahrady
Liberec
„Návštěvník odcházející
potěšen a poučen
v přírodovědě, to je cíl
naší činnosti.“
Statutární město^Liberec
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Botanická zahrada

Statistická data Botanické zahrady Liberec
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Návštěvnost

49 379

49 096

47 931

55 202

58 459

61 709

Náklady v Kč

19 158 000

18 983 000

20 046 000

21 133 000

21 667 000

22 181 213

Výnosy v Kč

19 262 000

19 035 000

20 119 000

21 199 000

21 780 000

22 885 213

Příspěvek SML v Kč

10 915 000

10 700 000

14 093 000

15 415 000

15 980 000

16 800 821

Mzdy v Kč

7 295 000

7 527 000

7 821 000

8 325 000

8 326 000

9 143 785

Průměrná mzda v Kč

22 366

24 427

25 773

27 273

25 697

28 216

Návštěvnost Botanické zahrady Liberec
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Zoologická zahrada Liberec
Liberecká zoo je nejstarší zoologickou zahradou na území bývalého Československa. Byla založena v roce 1904 a až
do roku 1926 byla jedinou zoologickou zahradou v ČSR.

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

Zoologická zahrada Liberec už dnes není „jen“ zoo. Spadá pod
ni také Centrum pro zvířata v nouzi Archa, Středisko ekologické
výchovy Divizna a Kulturní a společenské centrum Lidové
sady včetně Dětského koutku. Nabídka služeb je opravdu
komplexní. Archa slouží nejen jako útulek pro zatoulaná,
nechtěná či týraná domácí zvířata, ale je to také záchranná
stanice, která poskytuje pomoc volně žijícím zvířatům v nouzi.
Každý rok přijme a ošetří více než 1 000 zraněných zvířat, která
by bez péče záchranářů nebyla schopna ve volné přírodě
přežít.

Zoologická zahrada Liberec
Zoo Liberec zastřešuje řadu činností a témat v rámci plnění
poslání moderních zoologických zahrad, jež se dají shrnout do
čtyř základních témat:
 Ochrana zvířat jejich chovem v lidské péči (tzv. ochrana
ex situ),
 ochrana zvířat v místech jejich přirozeného původu
(tzv. ochrana in situ),
 výchova, osvěta 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 Lidových sadech
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Zoologická zahrada
Ochrana přírody
loňům váhavým, korálům, sambarům, prasatům visajánským,
Na ploše téměř 14 ha mohou návštěvníci obdivovat až na
zoborožcům nebo zpěvným ptákům.
160 druhů zvířat, což představuje více než 800 jedinců
Zoo Liberec je také zapojena do repatriačního projektu s orz různých koutů světa. Pouze v Zoo Liberec mohou návštěvnílosupem bradatým. Do volné přírody vypustila již 14 odci v Čechách spatřit například mangabeje žlutobřiché,
chovaných mláďat, která posílila volně žijící popupaviány pláštíkové či vzácné urialy bucharské. Na tzv.
laci orlosupů v evropských Alpách.
soví stezce jsou k vidění i čtyři největší druhy evropských sov – sovice sněžná, puštík bělolící,
Jako jediná zoo na světě se ta liberecká
puštík bradatý a výr velký. Unikátní je i koleká
edin
j
o
k
může pochlubit i raritním ptačím orce dravých ptáků a zástupců asijské ptačí
Ja
a
t
e
lojem, který je umístěný na průčelí
říše v nově zrekonstruovaném pavilonu
s
světě
a
nejstarší budovy zoo – cukrárny Čapí
n
tropů.
zoo
lubit
h
c
o
hnízdo.
ůže p
m
á
Okruh areálem po doporučené trase měří
k
ec
em.
liber
orloj
cca dva kilometry a je zcela bezbariérový.
m
í
č
ta
ím p
Na návštěvu je vhodné si vyhradit minimálaritn
r
ně dvě až tři hodiny času. V zoo jsou kromě
exotických zvířat i občerstvení, relaxační zóny,
atrakce pro děti, sezonně otevřený obchod se
suvenýry a samozřejmě sociální zařízení.
Chovný program se v zoo stále tvoří a mění podle aktuální
situace ve světě, ve spolupracujících zahradách i v samotném
Liberci. V roce 2017 například zoologická zahrada začala chovat mravenečníka velkého, kdy se nejdříve 18. července 2017
uskutečnil transport samce a později – 27. března 2018
– přicestovala i samice. Čas ukáže, jestli se Liberec dočká
úspěšných odchovů mláďat.
Zoologická zahrada je aktivně zapojena i do terénní ochrany
přírody. Ve svých in situ projektech se zaměřuje především na
oblast Indonésie, Filipín a střední Afriky, kde je prostřednictvím svých terénních pracovníků aktivní již mnoho let a dosahuje v této oblasti významných úspěchů. Dvě koruny z každé
vstupenky do liberecké zoo putují na ochranu ohrožených
zvířat v těchto destinacích a pomáhají například slonům, out-

David Nejedlo

ředitel Zoologické zahrady
Liberec
„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.“
Statutární město^Liberec
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Zoologická zahrada

Statistická data Zoologické zahrady Liberec
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Návštěvnost vč. všech středisek

414 230

416 951

479 168

433 087

451 851

493 740

Počet pavilonů

5

6

6

6

6

6

Počet zvířat

*

992

984

834

827

834

Náklady v Kč

90 630 209

105 987 964

107 275 129

112 271 915

122 548 416

129 515 239

Výnosy v Kč

90 630 209

105 987 964

107 354 083

112 347 042

122 612 924

129 555 426

Příspěvek SML na provoz v Kč

27 200 000

32 500 000

31 476 000

39 971 000

45 857 128

49 195 860

Ostatní dotace v Kč

3 536 559

5 494 412

4 028 980

4 741 814

3 055 970

3 285 802

Investice celkem v Kč

15 773 926

4 204 386

258 435

3 872 184

7 766 952

8 916 011

Vybrané vstupné v Kč

*

*

34 895 504

31 356 149

35 388 164

35 689 930

Mzdy vč. FO v Kč

*

30 872 155

34 107 724

34 613 305

41 748 128

43 824 847

* Data nejsou k dispozici

Návštěvnost středisek mimo zoo
2015

64

2016

2017

2018

2019

Archa

995

1 387

978

789

1 015

Divizna

7 249

7 203

7 365

5 107

4 881

Lidové sady

83 850

81 629

72 456

56 297

66 083
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Divadlo Františka Xavera Šaldy
Svou uměleckou činností liberecké divadlo daleko přesahuje rámec svého regionu. Hlediště dvou scén ročně
navštíví diváci nejen z Liberce, ale z celého Libereckého kraje. Kromě toho profesionální soubory Divadla F. X.
Šaldy pravidelně hostují po celé ČR i v zahraničí.
Ředitelka
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
organizace, 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 nadregionální charakter.
DFXŠ je repertoárové třísouborové divadlo se soubory činohry, 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
republiky i zahraničí. Je jediným třísouborovým divadlem
v Libereckém kraji. Vedle DFXŠ existuje v Libereckém kraji
už pouze jedno 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, …).
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Divadlo F. X. Šaldy
Úspěchy doma i v zahraničí
Kvůli rekonstrukci topení a vzduchotechniky v historické budově Šaldova divadla byl rok 2019 pro liberecké divadlo jiný
než řada let předchozích. Znamenalo to uzavření hlavní budovy od začátku června do konce října; naše diváky jsme
tak mohli opět uvítat od listopadu.
Omezení provozu znamenalo menší počet
premiér, ale přes pětiměsíční odstávku
Šaldova divadla jsme zvládli připravit 12
inscenací v pestré paletě žánrů a forem,
s ambicí co možná nejmenšího dopadu
na diváka. Proběhly 3 operní (Šaldovo divadlo), 7 činoherních (z toho 3 v Šaldově
divadle a 4 v Malém divadle) a 2 baletní
premiéry v Šaldově divadle. Orchestr DFXŠ
uvedl cyklus tří symfonických koncertů.

a inscenaci Petra Palouše Naše sebrané trable, která byla na
základě pražského představení pozvána na pardubický Grand
Festival smíchu 2020.

Poprvé v historii DFXŠ reprezentovalo regionální
umění mimo hranice Evropy. V září 2019 vystupoval baletní soubor v Indii. Tanečníci se
představili na slavnosti pořádané VelvysŠ
X
lanectvím ČR ve spolupráci s Velvysrii DF
o
t
s
i
lanectvím SR u příležitosti státních
h
ální
vé v
n
o
i
g
svátků obou zemí, dále vystoupil na
Popr
re
valo
o
t
n
soutěžním
festivalu v Čandígarhu, kde
e
ze
ranic
h
repre
o
vyhrál
krásné 2. místo v katedokonce
im
ní m
ě
m
International
folk dance.
gorii
u
.

Na domácích scénách bylo divákům nabídnuto 339 představení, z toho 288 našich představení
(včetně veřejných generálních zkoušek), 14 představení
Hereckého studia, 28 hostujících představení a 9 ostatních
akcí pro veřejnost (workshopy, komentované prohlídky).
Divadlo F. X. Šaldy je pravidelným hostem na tuzemských
i zahraničních scénách. V roce 2019 odehrálo celkem 40
představení mimo Liberec. Vzhledem ke zkrácené sezoně
způsobené rekonstrukcí mohl operní soubor více hostovat
na jiných scénách v České republice a celkem sedmkrát byl
hostem v zahraničí – v Německu, Dánsku a Švýcarsku.
Také činohra často hostovala. Úspěšné bylo pozvání do
Knihovny Václava Havla v Praze, kde vystoupila se scénickou
skicou hry Zítra to spustíme. V květnu soubor uspořádal již
tradičně malou přehlídku své tvorby v pražském Divadle v Celetné, kde uvedl inscenaci Petra Štindla Žijeme z roku 2018

py
Evro

DFXŠ si vedlo dobře i u kritiky. Opernímu
souboru se dokonce podařilo dosáhnout na nejprestižnější divadelní ocenění.
Cenu Thálie 2019 v kategorii opera – muži získal
Ondřej Koplík za roli Dona Ramira v inscenaci La Cenerentola skladatele Gioacchina Rossiniho.

Jarmila Levko

ředitelka
Divadla F. X. Šaldy

„Opernímu souboru se
podařilo dosáhnout na
nejprestižnější divadelní
ocenění. Ondřej Koplík
získal Cenu Thálie 2019
v operní kategorii.“
Statutární město^Liberec
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Divadlo F. X. Šaldy

Ekonomická data Divadla F. X. Šaldy
2015

2016

2017

2018

2019

Investiční dotace zřizovatele v Kč

0

1 400 000

0

2 500 000

0

*Tržby za vstupné v Kč

19 349 000

20 286 000

17 745 000

19 045 000

17 339 000

Zaměstnanci

212

219

228

230

231

Mzdy včetně odvodů v Kč

70 023 000

73 950 000

85 629 000 101 628 000 107 640 000

* Tržby ze vstupného za představení odehrané na domácí scéně soubory DFXŠ

Příspěvky na provoz a dotace v tis. Kč
2015

68

2016

2017

2018

2019

Provoz SML

73 300

75 741

86 032

106 062

110 426

Účelové SML

176

156

156

179

156

Min. kultury ČR

6 140

6 300

11 200

10 700

11 000

Liberecký kraj

1 200

1 230

1 227

2 400

1 400

Účelové dotace a granty – MK

0

0

165

80

310

Účelové dotace a granty – ostatní

91

81

906

899

777

Celkem

83 064

85 748

102 426

123 406

127 332

Statutární město^Liberec

Divadlo F. X. Šaldy
Počet diváků představení Divadla F. X. Šaldy na domácích scénách
2015

2016

2017

2018

*2019

Činohra

32 853

35 568

32 968

32 341

27 732

Opera

24 359

23 610

20 943

22 501

20 395

Balet

7 120

8 391

7 493

8 428

7 730

Ostatní – výstavy, konference apod.

0

635

4 168

4 387

2 462

Hostující představení v ŠD, MD

8 938

10 541

6 573

6 009

5 735

Celkem

78 270

78 745

72 145

73 796

64 054

* Omezený provoz – rekonstrukce v hlavní budově
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Naivní divadlo Liberec
Naivní divadlo Liberec je špičková umělecká instituce v oboru profesionálního loutkového divadla, která
dlouhodobě vykazuje mimořádné umělecké výsledky. Je pravidelným účastníkem na nejvýznamnějších
festivalech a divadelních akcích, odkud přiváží řadu úspěchů a ocenění od domácích a zahraničních
pořadatelů.
Ředitel
Stanislav Doubrava
E-mail: info@naivnidivadlo.cz
Moskevská 18, Liberec
www.naivnidivadlo.cz

Naivní divadlo je zřizováno a dominantně financováno
statutárním městem Liberec. Příspěvek města v posledních pěti letech podstatně vzrostl a zažehnal akutní provozní
problémy z minulých období, které znemožňovaly potřebný
rozvoj. Divadlo významně podporuje i Ministerstvo kultury ČR
a také Liberecký kraj.
Od Ministerstva kultury získává Naivní divadlo Liberec
vzhledem k výsledkům na celostátní a mezinárodní úrovni
nejvyšší dotaci z českých profesionálních loutkových divadel
(cca 2 mil. Kč). Kromě vlastních příjmů dokáže divadlo získat
do rozpočtu i prostředky z oblasti privátní sféry, ty však ve
svém součtu dosahují max. 1,5 % z celkového rozpočtu.
Naivní divadlo se snaží pravidelnými investicemi udržovat
budovu i technické vybavení v dobré kondici. I zde je rovněž
patrný pozitivní přístup SML. Disponuje špičkovým zvukovým
a světelným parkem, postupně byly vylepšeny prostory pro
diváky (nová ventilace ve studiu, nové židle) zlepšily se podmínky pro zaměstnance, diváci ve velkém sále využívají nové
sociální zařízení ve foyeru divadla. Od začátku sezony 2019/20
jsou pro ně k dispozici nová dvojsedadla, pro sál NDL tak typická.
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Naivní divadlo Liberec
Jubilejní rok
názvem Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! nebo Pohádka o Liazce, to je
Rok 2019 byl pro Naivní divadlo Liberec významný nejen
jen několik příkladů, které postupně získaly řadu ocenění na
vlastními uměleckými aktivitami, byl také zároveň i rokem jubičeské i zahraniční půdě.
lejním. Připomenulo si v něm 70. let od svého založení, uspořádalo 25. ročník mezinárodního loutkářského festivalu
Naivní divadlo je pokračovatelem tradice kvalitní
Mateřinka a libereckým obyvatelům a návštěvníkům
moderní divadelní nabídky, existující v pověměsta nabídlo v galerii pod libereckou radnicí
domí veřejnosti nejen díky Studiu Y, které
krásnou výstavu s názvem Dvě výročí věnoí
n
v
i
v Liberci vzniklo.
vanou historii NDL a festivalu Mateřinka.
Na
Důležitost Naivního divadla na české divadelní mapě podtrhl nový dokument
natočený Českou televizí pro program
ČT Art s názvem Naivní divadlo Liberec.
Jeho předpremiéra se stala hlavním bodem slavnostního večera oslav 70. výročí
na konci listopadu 2019.
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Přestože svým programem cílí  
především na dětské publikum, zkrátka nezůstávají ani dospělí diváci, pro
které je divadlo v Moskevské ulici vyhledávaným bodem s atraktivním programem předních českých divadelních
souborů.

V odborných divadelních anketách se Naivní divadlo dlouhodobě umisťuje na nejvyšších příčkách.
Jeho představení vzbuzují trvalý zájem školek, škol i veřejnosti díky řadě tvůrčích úspěchů, které jsou zaměřeny na
široké spektrum diváků od nejmenších až po teenagery
a dospělé.

Naivní divadlo je se svými představeními
častým hostem zahraničních festivalů, v roce
2019 hostovalo v Číně, v SRN, v Belgii a Slovinsku,
v posledních pěti letech navštívilo tři kontinenty.

Výjimečnost divadla je založena na kreativní dramaturgii,
vycházející z vlastního autorského zázemí. Autor a dramaturg Vít Peřina navazuje na úspěšnou autorskou epochu
Ivy Peřinové a ve spojení s režisérkou Michaelou Homolovou, výborným hereckým souborem a pečlivě vybíranými
hostujícími režiséry a scénografy se dotýkají v posledních
letech nejvyšších příček pomyslného divadelního Olympu. Představení O beránkovi, který spadl z nebe, Budulínek,
O hodině navíc aneb Potlach v hustníku, Čechy leží u moře,
Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic se na ostrovech
skrývá odlehlých či titul pro děti od dvou let s radostným

Stanislav Doubrava
ředitel Naivního divadla
Liberec
„Výjimečnost divadla je
založena na kreativní
dramaturgii, vycházející
z vlastního autorského
zázemí.“
Statutární město^Liberec
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Naivní divadlo Liberec

Ekonomická data Naivního divadla Liberec v Kč
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Náklady celkem

16 768 116

18 551 970

17 490 767

21 516 944

22 200 183

25 521 801

Tržby za vstupné (v Liberci)

3 772 000

4 048 000

3 851 000

3 732 000

4 131 000

4 115 000

Zaměstnanci

29

30

29

31

32

32

Mzdy včetně fin. odvodů

9 817 202

10 434 091

10 947 180

12 853 000

14 533 896

15 348 024

Průměrná mzda

20 560

20 993

22 877

25 290

28 660

29 464

Příspěvky na provoz a dotace v tis. Kč
2014

72

2015

2016

2017

2018

2019

Provoz – zřizovatel – SML

10 297

10 300

10 933

12 258

14 206

14 962

Min. kultury ČR

1 010

1 010

1 120

1 900

1 900

2 600

Liberecký kraj

500

650

500

730

680

730

Účelové dotace a granty – MK

225

766

109

660

188

830

Účelové granty a dotace – ostatní

0

400

0

905

23

1 032

Celkem

12 032

13 126

12 662

16 723

16 997

20 154
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Naivní divadlo Liberec

Počet diváků na představeních Naivního divadla Liberec
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Liberec

25 800

26 424

26 053

27 372

25 851

24 639

Zájezdy

32 573

22 708

22 915

17 811

17 564

22 496

Celkem

58 373

49 132

48 968

45 183

43 415

47 135

Liberec

Zájezdy

Celkem
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Dům dětí a mládeže Větrník
Dům dětí a mládeže Větrník je největší zařízení pro volný čas v Libereckém kraji, které poskytuje zájmové
vzdělávání a rekreační činnost pro děti a mládež, jejich rodiče a další dospělé zájemce. Kromě pravidelné
činnosti nabízí i příležitostné akce, prázdninové aktivity, klubovou činnost, soutěže, semináře a výchovně-vzdělávací programy pro mateřské a základní školy.
Ředitelka
Marta Kultová
E-mail: marta.kultova@ddmliberec.cz
Riegrova 1278/16, Liberec 1
www.ddmliberec.cz

Zájmových útvarů, jimiž jsou zejména kroužky, kluby, soubory
a oddíly, je ve Větrníku na výběr více než stovka z mnoha
rozličných oblastí, výtvarných, technických, sportovních,
turistických, hudebních a dalších.
Dům dětí a mládeže organizuje mnoho akcí pro veřejnost – od
vernisáží, kurzů, soutěží až po velké a oblíbené akce, jako je
například Pohádkový les, Malá a velká ťapka, Masopustní bál
v bačkorách.
O prázdninách zajišťuje Větrník tábory a zotavovací akce jak
pro účastníky zájmových útvarů, tak pro veřejnost. Tábory
jsou nejrůznějšího zaměření, všestranné, pobytové i putovní
nebo příměstské. K táborům a zotavovacím akcím využívá
Větrník i vlastní ubytovnu v Oldřichově v Hájích a chatky na
Souši, které prošly v posledních letech výraznou rekonstrukcí,
a poskytují tak útulné zázemí.
Spontánní a klubová činnost probíhá především v otevřeném
V-klubu v centru Liberce, kde se v přátelském a tvořivém
prostředí setkává mládež od 12 let. Součástí Větrníku je také
víceúčelová zahrada s mnoha novými herními prvky, která je
přístupná nejen dětem z kroužků a příměstských táborů, ale
i veřejnosti.
Výchovně-vzdělávací programy se odehrávají ve V-klubu (např.
program Správná třída, Vánoce v EU, Velikonoce v EU), v DDM
(vánoční programy a výukové programy pro ZŠ) i v libereckých
školkách (programy pro MŠ).

74

Statutární město^Liberec

Dům dětí a mládeže Větrník
Nabídka Větrníku
Kroužky estetické činnosti
Nejvíce kroužků je keramických, a to pro děti od pěti let až
po dospělé. Dále na oddělení probíhají výtvarné kroužky,
kde se děti učí různým technikám a již od útlého věku
mohou rozvíjet jemnou motoriku. Pro dospělé jsou
to potom kroužky Tiffany, Skleněné techniky,
Tradiční techniky, Grafika, Kresba, Paličkování
a mnoho dalších. Na oddělení probíhají
i sobotní a prázdninové rukodělné kurzy.
Kroužky technických
a přírodovědných činností
Základem jsou modelářské kroužky, ve
kterých se mohou realizovat zájemci od
dětských let po dospělost. Pod oddělením
pracuje i kroužek robotiky, kroužek 3D tisku
a 3D modelování a kroužky počítačové grafiky.

ropeskipping a lezectví. Pro klidnější sportovce máme
v nabídce jógu a zdravotní cvičení.

Kroužky společenských a turistických činností
Jedná se o taneční, hudební i dramatické
kroužky. Pestrá je i nabídka turistických
kroužků: TO Brouci jsou mistry v aktivním
trávení volného času nejen pěšky, ale
e
ž
e
d
také na kolech, lodích či lyžích. TO
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ve
Větrníku pořádá pravidelná pohádková
představení pro děti.

Zájemci o stolní hry mají možnost soupeření v kroužku deskových her pro děti i v klubu deskových her pro
dospělé a zoochovatelské kroužky nabízí možnost zapojit se
do chovatelského procesu drobných zvířat, jako jsou králíci,
křečkové, potkani, myši, osmáci, činčily, morčata i plazi.
Kroužky sportovních činností
Máme širokou nabídku jak pro začátečníky, tak pro
výkonnostní sportovce. Účastníky vedou zkušení trenéři
a vedoucí s dlouholetou praxí. Kroužky volejbalu a ROB jsou
součástí sportovních oddílů, které připravují sportovce na
národní úrovni. Kroužky mažoretek a twirlerek v různých
věkových úrovních jsou zařazeny v oddílu VIVA.
Nechybí kroužky stolního tenisu, gymnastické a atletické
přípravky, florbalové kroužky i tzv. adrenalinové činnosti
především pro mladé, jako je parkour-freerun, skateboarding,

Marta Kultová

ředitelka Domu dětí
a mládeže Větrník

„Vedeme mládež cestou
zájmového vzdělávání,
zážitků a zábavy
k hodnotám
a dovednostem pro život.“
Statutární město^Liberec
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Dům dětí a mládeže Větrník

Rozložení počtu klientů do oddělení
DDM Větrník ve školním roce 2018/2019
Estetické odd.
Technické a přírodovědné odd.

Sportovní odd.
Společenské a turistické odd.

Statistika školního roku 2018/2019
20 %

27 %

13 %

40 %
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Celkem kroužků

137

Celkem klientů v kroužcích

1 615

Celkem táborů

55

Celkem klientů v táborech

1 016

Statutární město^Liberec
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Městské lesy Liberec
Od 1. ledna 2010 byla zřízena statutárním městem Liberec příspěvková organizace Městské lesy Liberec, která
provádí veškerou správu lesních pozemků v jeho vlastnictví.

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

Na základě zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých
věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, získalo
město Liberec v roce 1992 celkem 187 ha lesních pozemků.
V průběhu dalších deseti let docházelo k postupnému
dohledání podkladů, na základě kterých město získalo dalších
360 ha lesních pozemků a v roce 2002 činila výměra lesního
majetku 560 ha. V dalším období docházelo k nepatrným
předáváním lesního majetku státem, takže v roce 2008 činila
výměra 584,28 ha.
V roce 2008 došlo k velkému zásahu do držby lesního majetku
na základě rozhodnutí představitelů města o provedení
směny lesních pozemků. Jednalo se o záměr získání lokality
ještědského 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.
Stabilita držby lesního majetku města Liberce, což je pro
správu lesa velmi důležité, nastala tedy počátkem roku 2009.
V tomto roce byl schválen již nový lesní hospodářský plán, a to
na výměru 576,26 ha lesních pozemků.

78

Statutární město^Liberec

Městské lesy Liberec
Zakládání nových lesů
Další činností je tvorba a údržba rekreačních prvků v našich
Převážnou část hospodaření na lesním majetku tvoří
převážně příměstských lesích. Bohužel od roku 2015 tato
pěstební a těžební činnosti. Od roku 2015, kdy se začala na
činnost stagnuje a finanční prostředky se investují především
dřevinách projevovat negativa v souvislosti se suchem, naše
do zalesňování a ochrany lesa. Nicméně v následujících
organizace zalesnila desetitisíce sazenic. Uvědomujeme
letech se nadále hodláme touto činností zabývat
si nutnost změnit druhovou skladbu budoucích
a zlepšovat tak lesní prostředí.
lesních porostů, soustředili jsme se proto při
zalesňování především na listnáče, borovice,
Intenzivně jsme se v minulých letech
jedle a už v menší míře na smrk, který dnes
cích
ázejí
h
c
d
zabývali tzv. lesní pedagogikou. Jedná
nejvíce trpí vlivem sucha a napadením
V na
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se o vzdělávání dětí, aby měly lepší
lýkožrouty (kůrovci). Na druhou stranu
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v posledních letech na
napadeny lýkožrouty.
rostů
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zalesňování
či ochranu
ovýc
smrk
lesa nám pro rok 2019 nezbyly žádné
Těžební činnosti souvisí s obnovou lesních
prostředky pro tuto činnost. Doufáme
porostů. Zde jsme prováděli především
však, že v dalších letech se ke vzdělávání
mýtní úmyslné těžby v přestárlých porostech,
dětí vrátíme, protože to považujeme za velmi
většinou s převažujícím zastoupením smrku.
důležité.
Bohužel od roku 2015, kdy se začaly na dřevinách
projevovat negativa v souvislosti se suchem, se pomalu
V nadcházejících letech se musíme nejdříve vypořádat
mýtní úmyslné těžby přestaly provádět. Za poslední dva
s postupným hynutím smrkových porostů a tím i s velmi
roky, tj. 2018 a 2019, provádíme pouze tzv. nahodilou těžbu,
ekonomicky nákladnou složkou hospodaření s lesem. Bude to
tj. v tomto případě likvidaci kůrovcových smrků či zpracování
boj velmi náročný a zdlouhavý, ale ne nemožný. Je jen otázkou,
popadaných stromů po kalamitách. Nicméně stále se
jaké lesy zakládat, jaké dřeviny vnášet do lesních porostů tak,
v průměru z městských lesů vytěží ročně cca 3 tisíce m3
aby byly pestré a odolné vůči klimatickým změnám. Dokáže
dřeva z možných cca 5 tisíc m3 ročně.
dnes však někdo říct, jaké klimatické podmínky budou za sto
let? Tedy v období, kdy naši potomci budou sklízet naše dnešní
Jako nejefektivnější zobchodování vytěženého dříví
konání? Určitě ne. Proto je nutné vše provádět s rozvahou
považujeme provádění vlastního obchodu mezi vlastníkem
a s nejlepším vědomím a svědomím.
lesa a konečným odběratelem, tj. dřevozpracovatelem.
Tohoto systému se držíme od počátku zřízení naší organizace
Po tomto období, které snad brzy skončí, se můžeme opět
a nadále ho hodláme provádět. Také se v rámci obchodování
soustředit na činnosti přinášející lidem větší komfort při
s dřevní hmotou zabýváme výrobou a prodejem palivového
trávení času v lese a na ekonomickou složku naší práce.
dříví, které si sami vyrábíme a prodáváme.
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Městské lesy Liberec

Statistická data Městských lesů Liberec
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Náklady celkem v Kč

5 487 379

5 752 707

6 579 277

6 871 257

6 544 307

9 729 721

Výnosy celkem v Kč

5 706 748

5 697 645

5 770 274

5 799 604

4 448 053

4 133 677

Množství vytěženého dříví (m )

2 879

3 317

3 852

3 472

3 196

3 954

3

Porovnání výnosů a nákladů (HČ + DČ) bez uvedení příspěvku od zřizovatele a finančních příspěvků na hospodaření v lesích (KÚLK či MZe).

Porostní půda (ha)

Bezlesí (ha)

Jiné pozemky (ha)

24,81

1,41

550,04

Výnosy celkem Kč

Náklady celkem Kč

Vytěžené dřevo m3

10 000 000

10 000

7 500 000

5 000 000

2 879 m3

3 317 m3

3 852 m3

3 472 m3

3 954 m3
3 196 m3

2 500 000

2014
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FCC Liberec, s. r. o.
Společnost FCC Liberec poskytuje komplexní služby v odpadovém hospodářství pro Liberec a dalších 17
měst a obcí v okolí. Zajišťuje svoz komunálního odpadu, sběr a svoz tříděného odpadu, sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu. Provozuje také sběrný dvůr odpadů a třídicí linku v Liberci. Statutární město
Liberec má ve společnosti podíl 45 %, společnost FCC Enviroment CEE GmbH má podíl 55 %.
Ředitel
Petr Grof ml.

Od 1. února 2016 společnost .A.S.A. Liberec, s. r. o., změnila
svůj obchodní název na FCC Liberec, s. r. o.

E-mail: liberec@fcc-group.cz
Mydlářská 105/10, Liberec
www.fcc-group.eu

Společnost FCC je majitelem .A.S.A. od roku 2006 a cílem
změny bylo sjednocení názvu a loga společnosti na
celoevropském trhu. K tomuto kroku se vedení FCC rozhodlo
z důvodu posílení globálního vnímání společnosti v celé
Evropě, kde zajišťuje služby v oblasti životního prostředí
a služeb pro obyvatele.
Změna obchodního názvu společnosti neměla žádný vliv na
práva a závazky, které má společnost vůči svým obchodním
partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči společnosti.
Společnost patří do koncernu FCC v ČR, který patří
k významným evropským firmám zabývajícím se nakládáním
s odpady a poskytováním komunálních služeb.

Výsledek hospodaření FCC Liberec v Kč
2017

2018

19 689 000

2019

20 809 000

20 823 000

Celkový počet pracovníků
2017

2018
62

2019
62

60
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Technické služby města Liberce, a. s.
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
městského mobiliáře. V roce 2020 byly přetransformovány na příspěvkou organizaci města.
Předseda představenstva
Petr Šimoník (r. 2019)
E-mail: tsml@tsml.cz
Erbenova 376/2, Liberec
www.tsml.cz

Rozvoj silničního stavitelství, městské infrastruktury
a podnikatelských aktivit v regionu stál u zrodu vize, na jejímž
základě se v roce 1997 transformovaly Technické služby
města Liberce (TSML) z příspěvkové organizace na akciovou
společnost.
Technické služby města Liberce se základním kapitálem téměř
127 milionů korun jsou ve stoprocentním vlastnictví města.
Společnost se 160 zaměstnanci se stará ve městě o přibližně
400 kilometrů silnic, 300 kilometrů chodníků a 180 hektarů
zelených ploch.
V 1. pololetí roku 2019 pokračovala modernizace strojního
parku s cílem udržet potřebnou technologickou úroveň.
S nákupem nové techniky docházelo zároveň i k odprodeji
zbytného nebo zastaralého majetku jakožto částečného
zdroje pro generování investičních zdrojů.
Rok 2019 lze i přes pokles tržeb od města Liberec o cca 18
mil. Kč bez DPH a minimální množství zakázek v prosinci
(prakticky nulová zimní údržba komunikací) považovat
vzhledem k navýšení externích zakázek a kladnému výsledku
hospodaření za rok úspěšný. Hlavní finanční cíl byl stejně jako
v předchozích čtyřech letech splněn a společnost i přes výše
uvedený pokles tržeb mírně překročila plán hospodářského
výsledku roku 2019. Výrazný podíl na tomto výsledku má
pokračování v obchodní politice TSML ve vztahu k externím
zakázkám, které se vyznačují vyšší rentabilitou tržeb.
Od října 2019 se společnost začala připravovat na transformaci
na příspěvkovou organizaci města, což umožňuje přímé
zadávání zakázek dle potřeb Liberce.
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Technické služby města Liberce
Statistická data Technických služeb města Liberce
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Tržby od města (tis. Kč)

109 208

108 224

107 097

132 650

148 893

cca 130 000

Tržby ost. (tis. Kč)

36 887

41 088

42 221

52 267

47 912

cca 57 000

Celkové výnosy (tis. Kč)

151 071

154 731

155 720

189 234

202 730

187 322

Výsledek hospodaření (tis. Kč)

-3 356

954

269

969

3 368

-1 713

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

120/22

Mzdové náklady celkem (tis. Kč)

38 574

41 619

46 801

53 964

57 142

54 000

* Data nejsou k dispozici

Výsledek hospodaření v Kč
3 368 000

969 000

954 000

269 000
-3 356 000

2014

-1 713 000

2015

2016

2017

2018

2019
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Komunitní práce Liberec, o. p. s.
Obecně prospěšná společnost založená statutárním městem Liberec v roce 2005 nabízí zaměstnání
nekvalifikovaným lidem, kteří mají potíže s nalezením zaměstnání, starším 50 let a dlouhodobě
nezaměstnaným.
Ředitel
Tomáš Kratochvíl
E-mail: kratochvil.tomas@magistrat.liberec.cz
Josefinino údolí 9/9, Liberec
www.kpliberec.cz

Komunitní práce Liberec vytváří pracovní příležitosti pro osoby s různými handicapy pro uplatnění na trhu práce, zejména
pro dlouhodobě nezaměstnané. Zájemci o práci musí být vedeni v evidenci Úřadu práce v Liberci.
Udržují a zlepšují veřejný majetek, veřejné prostranství nebo
uskutečňují jiné aktivity ve prospěch obce.
Podporují zaměstnance za účelem zlepšování jejich sociálního postavení, souvisejícího s problematikou exekucí, bezdomovectví, nízké kvalifikace, zadluženosti apod.
V roce 2019 byl v rámci veřejně prospěšných prací poskytnut
příspěvek na padesát šest pracovních míst.
Tato místa vznikají díky příspěvku Úřadu práce Liberec
a rozpočtu zakladatele společnosti.
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Komunitní práce Liberec
Souhrn základních údajů
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Výkony (odpracovaných hodin)

105 533

122 124

129 944

123 372

112 520

74 970

Veřejně prospěšné práce – pracovníci

85

85

85

85

85

85

Terénní koordinátoři – pracovníci

3

2

3

3

3

3

Zaměstnanci

*

87

88

88

88

88

Mzdy včetně fin. odvodů Kč

13 553 000

15 397 000

15 357 000

16 974 000

18 298 000

14 302 007

Příspěvky na provoz v tis. Kč
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Zřizovatel – SML

4 500

4 400

4 070

6 840

7 900

6 708

Úřad práce ČR

*

14 275

14 209

15 794

17 089

7 558

Sesbíraný odpad KPL v roce 2019 v kg
Leden
4 500

Červenec
4 070

Únor
4 400

Srpen
6 840

Březen
4 070

Září
5 620

Duben
6 840

Říjen
5 010

Květen
7 900

Listopad
4 850

Červen
4 400

Prosinec
4 230

* Data nejsou k dispozici
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Komunitní středisko Kontakt Liberec
Příspěvková organizace Komunitní středisko Kontakt Liberec se zabývá komunitní činností ve městě
a poskytuje široké spektrum aktivit a činností pro nejrůznější potřebné cílové skupiny.

Ředitel
Michael Dufek

Vlajkovou lodí Kontaktu jsou seniorské aktivity. Poskytuje
zázemí 17 seniorským klubům, vytváří vzdělávací, kulturní,
společenské, sportovní a osvětové činnosti. Navíc provozuje
Centrální klub seniorů, který funguje na principu nízkoprahového centra pro seniory, a může ho tak využít každý.

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

Další významnou oblastí, kde Kontakt pomáhá, jsou děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, kterým poskytuje zdarma
volnočasové aktivity včetně programu na prázdniny. Podporuje také cizince a národnostní menšiny formou kulturních akcí
s cílem přiblížit minoritní skupiny majoritě.
Stále větší oblibě se těší dobrovolnické centrum, které Kontakt již 11. rokem zastřešuje. Nabízí možnost dobrovolnického
zapojení v 11 programech a je tu také jako pomocná ruka pro
občanské iniciativy a neziskové organizace. Ty mají možnost
využít připravené zázemí ke svým činnostem a aktivitám.

Ekonomická data
2014
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2015

2016

2017

2018

2019

Zřizovatel – SM Liberec v tis. Kč

4 660

4 890

5 299

6 753

8 261

9 534

Vlastní výnosy v tis. Kč

964

1 052

1 442

1 361

1 290

1 017

Výnosy celkem v tis. Kč

5 624

5 942

6 741

8 114

9 551

10 551

Náklady celkem v tis. Kč

5 624

5 942

6 741

8 114

9 551

9 534

Zaměstnanci

7

7

7,25

10,70

11

11

Mzdové náklady v tis. Kč

2 109

2 256

2 424

2 924

3 865

4 173

Průměrná mzda v tis. Kč

25,1

26,8

26,9

22,7

29,3

30,6
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Komunitní středisko Kontakt Liberec
Kontakt dvanáctiletý
Rok 2019 byl pro Kontakt již rokem dvanáctým. Za dobu
Veškerých úspěchů bychom nemohli dosáhnout
svého působení se stal místem vzájemného sebez pomoci těch, kteří nám důvěřují, podporují
tkávání nejrůznějších cílových skupin a díky
nás a aktivně nám pomáhají realizovat vesvé dlouholeté práci se dostal do povědomí
škeré aktivity. Bez jejich konání by Konširoké veřejnosti a k řadě cílových uživatelů
takt nebyl místem, které za rok navštíví
erec
b
z řad seniorů, zdravotně znevýhodněných,
i
L
t
bezmála 80 000 návštěvníků.
ak
í
dobrovolníků, národnostních menšin
Kont
m
e
záz
a cizinců, ale také občanských iniciativ
ytuje
k
s
o
p
ským
a neziskových organizací.
enior

s
nácti
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ům.
klub

Velkou radost mám z uspořádání Dne otevřených dveří Kontaktu, který se pravděpodobně naposledy uskutečnil v prostorách
Liebiegova paláce před jeho plánovanou rekonstrukcí, která by měla vést k přebudování
v Centrum aktivního života, jehož by měl být Kontakt
provozovatelem. Také považuji  za důležité uspořádání oslavy
10. výročí Dobrovolnického centra Amikus, jež se uskutečnila
před libereckou radnicí koncertem skupiny Jelen pro veřejnost.

Michael Dufek

ředitel Komunitního
střediska Kontakt

„Mám radost, že za 12 let,
co Kontakt působí, pomohl
již tisícům lidí, neustále se
rozvíjí a hledá nové cesty,
jak pomoci druhým.“

Počty osob využívajích služeb Kontaktu
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Občanské iniciativy

29 849

24 020

24 825

26 938

24 430

23 726

Kluby seniorů celkem

39 951

40 398

41 051

43 174

42 536

43 091

Národnostní menšiny

2 000

1 740

3 100

3 702

5 123

2 200

Počet dobrovolníků

0

45

67

50

77

78

Přeprava pro znevýhodněné

0

0

2 293

3 438

3 618

4 026
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Centrum zdravotní a sociální péče Liberec
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec je největším poskytovatelem sociálních služeb na území města
Liberce a zajišťuje široké spektrum služeb pro jeho obyvatele napříč všemi generacemi od roku 1997.

Ředitelka
Lenka Škodová
E-mail: czasp@czasp.cz
Krejčího 1172/3, Liberec
http://www.czasp.cz

Sociální služby
Sociální služby jsou poskytovány v rozsahu pečovatelské
služby, odlehčovacích služeb a domova pro seniory. Pečovatelská 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
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 fyzioterapeuta nebo dle potřeby u klienta se sníženou hybností v jeho
domácím prostředí.
Od září 2018 jsou poskytovány zdravotní služby pro děti s respiračními potížemi. Tyto služby poskytuje všeobecná sestra
v nově zřízené moderně vybavené samostatné ordinaci.
Výchovná a speciální péče
V dětském zařízení je poskytována péče dětem do 3 let
věku, je zaměřená na celkový rozvoj dětí s ohledem na jejich
schopnosti a dovednosti. Péči zajišťuje odborný personál se
zdravotnickým nebo pedagogickým vzděláním a praxí. Dětem
je zajištěna včetně výchovných programů i strava z vlastní
kuchyně.
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Centrum zdravotní a sociální péče
Navýšení kapacity
Domácí péče v roce 2019 požádala o certifikaci, aby
bylo možné poskytovat zdravotní péči i klientům
v režimu umělé plicní ventilace. Zajišťují ji
zkušení specializovaní pracovníci. Všem
rum
t
n
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V roce 2019 jsme pokračovali v záměru navýšení kapacit pobytových odlehčovacích služeb, po nichž je
výrazně zvýšená poptávka. Jejich cílem je zabezpečit klienty po dobu, která umožní odpočinek pečujícím osobám a umožní jim
vyřízení osobních záležitostí.
Operativně jsme zareagovali na zvyšující
se potřeby klientů pečovatelské služby
a navýšili odpolední i víkendové služby
v terénu, abychom zajistili péči v jejich
domácím prostředí. Prodloužení provozní
doby je též v souladu s metodikou MPSV ČR
a celorepublikovým trendem.
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Během roku 2019 byla pravidelně pořádána čtvrtletní setkání s klienty za účelem zjišťování jejich spokojenosti.
Centrum zdravotní a sociální péče pokračuje ve spolupráci
s Českou obchodní inspekcí na zavedeném projektu „Proti
šmejdům“. Naše klienty se tak snažíme ochránit před nekalými
praktikami nepoctivých prodejců.

Vzhledem k náročné práci našich
zaměstnanců jsme během roku 2019
navýšili počet individuálních supervizí
zaměřených především proti syndromu
vyhoření. Pro další zlepšení pracovních
podmínek jsme navíc pokračovali v rekonstrukcích zázemí našich zaměstnanců.

Koncem roku 2019 jsme zrekonstruovali klub seniorů Borový
vrch, který využívají nejen naši klienti pečovatelské a odlehčovací služby, ale také naši zaměstnanci.

Souhrn počtu klientů a úkonů
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Pečovatelská služba: klientů/úkonů

826/154 780

797/143 603

779/139 850

743/134 732

702/115 672

719/127 218

Odlehčovací služba: klientů/úkonů

75/12 515

64/18 843

54/19 796

53/20 076

48/21 640

78/21 901

Domov pro seniory: klientů

7

7

9

10

10

17

Celkem sociální služby

908/167 295

870/162 446

843/159 646

806/154 808

765/137 312

814/149 119

Zdravotní péče: klientů/úkonů

356/26 124

359/33 740

378/33 740

345/30 312

366/28 660

386/31 436

Dětské zařízení: klientů

0

0

35

35

35

35
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Centrum zdravotní a sociální péče
Statistická data Centra zdravotní a sociální péče
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Provoz – zřizovatel – SM Liberec

18 697 000

18 848 000

20 887 000

25 609 000

33 192 000

33 622 000

Účelové dotace SM Liberec

0

0

0

0

323 000

0

MPSV ČR

2 593 000

3 863 000

3 870 000

6 442 000

8 400 000

8 853 000

Liberecký kraj

239 000

0

143 000

0

0

0

Účelové granty a dotace

1 049 000

651 000

315 000

242 000

90 000

0

Provozní dotace ostatní obce

0

58 000

47 000

53 000

33 919

36 000

Platby od klientů

12 842 000

13 565 000

14 987 000

17 095 000

16 227 000

17 244 000

Náklady celkem

36 021 000

37 114 000

40 539 000

49 766 000

58 503 000

60 168 000

Zaměstnanci

83

87

92

99

104

105

Mzdy včetně odvodů (včetně OON)

21 538 000

22 455 000

24 419 000

29 889 000

34 863 000

37 164 000

Průměrná mzda

21 223

21 001

21 640

24 708

27 347

29 055

Počet klientů a úkonů
Klienti sociální služby

Klienti zdravotní péče

Počet úkonů

1 000

170 000

400

35 000

925

127 500

375

26 750

850

85 000

350

18 500

775

42 500

325

10 250

2014
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Liberecká IS, a. s.
Poskytuje 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.

Ředitel
Jaroslav Bureš

Pro Libereckou IS, a. s., byl rok 2019 z hlediska výsledku hospodaření nejúspěšnější v historii. Dařilo se zvyšovat kvalitu
služeb v rozvoji a stabilitě systémů a podpory uživatelů.

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

Společnost je i nadále z obchodního pohledu postavena na
dvou pilířích, přičemž první pilíř tvoří statutární město Liberec
a druhý pilíř je tvořený především subjekty veřejnoprávní sféry
z okruhu organizací města Liberce, Libereckého kraje, obcí
libereckého kraje a státních organizací.
Cíle společnosti jsou hlavně ve zlepšování služeb pro město
Liberec, především v oblasti rozvoje současných systémů.
Jednou z nejdůležitějších aktivit je také návrh nových pravidel
na zajištění vyšší úrovně bezpečnosti IT.
V roce 2019 byla přijata nová strategie společnosti s výhledem
do roku 2022, která je nadále prioritně zaměřena na služby pro
skupinu města s cílem rozvoje stávajících systémů s vyšším
důrazem na bezpečnost IT. V koordinaci s městem je také
cílem stanovit podmínky a pravidla pro možnost efektivního
poskytování služeb i pro mateřská a základní školská zařízení.

Souhrn základních údajů
2014

2015

2016

2017

2018

2019

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

53 577 000

Počet zaměstnanců

26

26

29

29

27

27

Počet členů řídících a statutárních orgánů

9

8

6

6

7

7

18 187 000 20 425 000 21 512 000 22 611 000 23 186 000

23 169 000

Osobní náklady celkem
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Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.
Akciová společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou byla založena 1. dubna 1993 jako
nástupce zrušeného státního podniku Dopravní podnik města Liberce. Dopravní podnik zajišťuje provoz
městské hromadné dopravy v Liberci a částečně v Jablonci nad Nisou.
Předseda představenstva
Michal Zděnek
E-mail: dpmlj@dpmlj.cz
Mrštíkova 3, Liberec
www.dpmlj.cz

Městská hromadná doprava je provozována tramvajovou
dopravou ve dvou zónách – Liberec a Jablonec nad Nisou.
K datu 25. ledna 2019 byl ukončen smluvní vztah s Dopravním
sdružením obcí Jablonecka. DPMLJ přestal poskytovat dopravní obslužnost v autobusové dopravě pro zónu Jablonec
nad Nisou.
Celkový objem kilometrů v MHD Liberec dosáhl dle jízdních řádů hodnoty 3 904 500 km v autobusové dopravě
a 2 069 500 km v tramvajové dopravě.
Protože byla ukončena spolupráce s externím dopravcem,
který zajišťoval v Liberci cca 1,5 mil. km za rok, stal se rok
2019 ve většině parametrů zcela odlišným v porovnání
s rokem 2018. DPMLJ musel zajistit především dostatek dopravních prostředků a řidičů. Z pohledu dopravní techniky
byly pořízeny jak nové autobusy na CNG, tak především ojeté
autobusy na naftový pohon. Pro zajištění dostatečné kapacity přepravy DPMLJ změnil strukturu vozového parku na větší
podíl kloubových autobusů. Finálně byl jejich počet navýšen
ze dvou na celkem 14 vozů.
Kromě MHD provádí dopravní podnik další hospodářské
činnosti. Například jízdy historickými tramvajemi, zajištění
komerční dopravy pro obchodní centra a bezbariérových
spojů na lince Liberec–Praha, opravy autobusových zastávek
apod.
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Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou
Rok 2019 plný změn
Rok 2019 vytvořil velmi dobrý základ pro stabilní
Rok 2019 lze bez nadsázky nazvat rokem zlomovým.
fungování společnosti. Nové víceleté smlouvy
Změny ve statutárních orgánech, aplikace tzv.
potvrdily zájem objednatelů o kvalitní MHD.
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2020
bezmála za 110
všech zaměstnanců společnosti. Ve velmi
.
MHD
mil. Kč, již zmiňované projekty v garážích
krátké době se podařilo zajistit cca dvě desíta v neposlední řadě pak výstavba nové plnicí
ky autobusů, sice již starších, ale plně funkčních
stanice na CNG a rekonstrukce tramvajové trati do
a schopných dodržet nastavené kvalitativní podmínky
Jablonce nad Nisou za více než 800 000 tis. Kč.
MHD. Již s předstihem bylo rozhodnuto o úpravách jízdních
řádů a o zavedení linek s vyšší kapacitou. Proto dotčený
Velké cíle svědčí o kvalitě a spolehlivosti zaměstnanců,
nákup již zahrnul poměr cca 60 % kloubových autobusů. Změo funkčnosti managementu a statutárních orgánů a o spona vozového parku si pak vyžádala nejen vyškolení řidičů, ale
lupráci s objednateli. Dopravní podnik potvrdil, že plní nejen
především investice do technického zázemí. V areálu garáží
roli poskytovatele veřejných služeb, ale významně se podílí
byly zahájeny úpravy dílen a parkovacích ploch. V 1. etapě za
i na modernizaci a tvorbě městské infrastruktury.
cca 8 mil. Kč, dalších cca 12 mil. Kč bude investováno v roce
2020.
Vedle zajištění techniky byl největším problémem okamžitý
nedostatek personálu. Pomocí náborových kampaní a zavedením náborových příspěvků se podařilo zajistit okolo 30
řidičů a díky obětavosti zaměstnanců i na úkor jejich volného
času splnit veškeré úkoly akcionářů a cestující veřejnosti.
Právě akcionáři si zaslouží svůj podíl na fungování společnosti. Jejich pochopení a navýšené finanční zdroje mimo jiné pomohly naplnit kolektivní smlouvu a navýšit mzdové ohodnocení každému zaměstnanci o cca 2,5 tis. Kč.

Michal Zděnek

předseda představenstva
DPMLJ, a. s.
„Rok 2019 vytvořil velmi

dobrý základ pro stabilní
fungování společnosti.
Nové smlouvy potvrdily
zájem o kvalitní MHD. “
Statutární město^Liberec
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Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou

Objemy MHD
2014

2015

2016

2017

2018

Autobusová doprava – (tis. vozokilometrů)

*4 579

*4 352

*4 215

*4 055

*4 061

*3 905

Tramvajová doprava – (tis. vozokilometrů)

1 302

1 795

2 150

2 070

2 207

2 070

Počet linek BUS LBC/JBC

48 / 25

46 / 25

45 / 25

45 / 25

45 / 25

45 / 25

Počet linek TRAM

2

4

4

4

4

4

Délka linek MHD (km)

629

669

663

663

679

*444

Počet vozidel v provozu (ks)

212

201

200

204

198

*154

Počet přepravených osob (tis.)

42 045

41 143

41 001

*37 256

*37 710

*38 539

Počet spojů

2 287

* bez Jablonce nad Nisou

BUS + TRAM vozokilometrů

Počet přepravených osob (v tis.)

6 300 000

40 000

38 539
6 200 000
37 256

37 500

37 710

6 100 000

35 000

6 000 000

32 500

2017

2018

2019

Součet vozokilometrů autobusů bez Jablonce nad Nisou + vozokilometry tramvají celkem
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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

2019

Náklady celkem (tis. Kč)

528 879

517 670

526 722

576 276

624 146

555 263

Zaměstnanci – průměrný počet

390

392

402

400

387

423

Osobní náklady celkem (tis. Kč)

152 472

160 686

164 268

167 058

187 480

235 114

Zastavený majetek vůči KB (tis. Kč)

475 571

404 427

382 537

400 518

375 269

347 733

Tržby MHD v tis. Kč
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Tržby z MHD Liberec

169 033

172 868

172 405

172 830

163 440

141 649

Tržby z MHD Jablonec nad Nisou

26 875

26 018

26 132

26 380

23 986

1 459

Ostatní služby (reklama, kom. sl. atd.)

30 029

34 969

31 866

33 283

32 324

35 121

Celkem

225 937

233 855

230 403

231493

219 750

177 770

Statutární město^Liberec
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Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou

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

275 010

Statutární město Jablonec nad Nisou

9 012

8 997

8 997

9 999

10 948

19 073

Dopravní sdruž. obcí Jablonecka

38 700

37 700

38 200

59 014

39 160

3 889

Lib. kraj (vč. protarif ztráty z IDOL)

36 444

33 672

36 660

39399

39 412

28 988

Kompenzace MD (slevy na jízdném)

0

0

0

0

13 715

34 087

Ostatní a jiné provozní výnosy

11 958

3 655

4 127

5 202

5 245

8 337

Celkem

296 914

279 324

278 384

344 954

400 882

326 961

Liberec dotace MHD
Kompenzace MD (slevy na jízdném)

Jablonec nad Nisou dotace MHD

280 000 000

100 000 000

247 500 000

215 000 000

10 000 000

182 500 000

2014
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Osobnosti města
Čestné občanství města Liberec
je výrazem uznání mimořádných
zásluh o rozvoj města a také o rozvoj
mezinárodních vztahů v komunální
oblasti a spolupráce mezi městy.
Čestné občanství může být uděleno
jak občanům České republiky, tak
i občanům cizích zemí. Návrhy
na udělení čestného občanství
předkládají Zastupitelstvu města
Liberec prostřednictvím rady města
členové zastupitelstva města nebo
zastupitelstva obvodu. Rozhodnutí
o udělení čestného občanství předává
primátor na slavnostním zasedání
zastupitelstva nebo při jiné slavnostní
příležitosti. Při udělování čestného
občanství obdrží vyznamenaný listinu
o jeho udělení, jež je opatřena symboly
města. Ocenění lze vůlí zastupitelstva
odejmout tomu, kdo se stal nehodným
projevené pocty.
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Medaile města Liberec se uděluje
jako čestné ocenění za občanské
zásluhy o město Liberec v jakémkoli
oboru lidské činnosti. Medaili města
Liberce lze také udělit za celoživotní
zásluhy. Návrh na udělení Medaile
města Liberce mohou předložit
občané, organizace, spolky a jiné
subjekty komisi pro kulturu a cestovní
ruch. Medaili odevzdává oceněné
osobě jménem města Liberce jeho
primátor. Ocenění nelze odejmout.

Osobnosti roku 2019
Pan dirigent

Především velké dojetí se zračilo ve tváři české dirigentské
osobnosti Františka Babického při slavnostním aktu
libereckého zastupitelstva, kdy mu bylo v úterý 14. května
uděleno Čestné občanství města Liberec za mimořádné
zásluhy o rozvoj města v oblasti umění.
Dlouholetý šéf liberecké opery působil také jako dirigent
v Národním divadle, vedl symfonický orchestr Armádního
uměleckého souboru, byl dirigentem divadla v Ústí nad
Labem nebo Jihočeského divadla v Českých Budějovicích.
Do současné doby působí od roku 2008 jako pedagog
na katedře dirigování Hudební a taneční fakulty Akademie
múzických umění v Praze.

František Babický

Doyen činohry

Herec, politik, zastupitel, zásadový demokrat i vážený
občan Ladislav Dušek obdržel od libereckého
zastupitelstva 18. června medaili města za zásluhy
v oblasti umění a dlouhodobé občanské postoje.
Ladislav Dušek hrál divadlo od roku 1969 v Mostě
a od září 1989 až dodnes působí v libereckém Divadle
F. X. Šaldy. Je nepřehlédnutelnou a silnou osobností nejen
hereckou, ale i lidskou. V listopadu 1989 se stal jednou
z tváří sametové revoluce v Liberci.

Ladislav Dušek

Statutární město^Liberec
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Osobnosti roku 2019
Obřady doprovázel 60 let

Z rukou primátora města Liberce Jaroslava Zámečníka
převzali 12. září medaili Za zásluhy o rozvoj města tři „páni
muzikanti a kulturomilci“. Tohoto čestného ocenění se
dostalo za celoživotní práci v oblasti hudby Karlu Hájkovi,
Rudolfovi Mihulkovi a in memoriam Petru Vostřákovi za
práci v oblasti kultury.
Karel Hájek je univerzálním muzikantem. Jeho hra
na varhany zněla v obřadní síni liberecké radnice při
slavnostních obřadech po dobu neuvěřitelných šedesáti
let. Působil v orchestru Ladislava Bareše a jako pedagog
v Lidové škole umění, později Základní umělecké škole,
kde mimo jiné upravoval pro žákovský orchestr populární
i muzikálové melodie. Spolupracoval také s Divadlem F. X.
Šaldy Liberec.

Šéf Big Bandu

Hudebník, pedagog a kapelník Rudolf Mihulka vychoval
v oboru hra na klávesové nástroje stovky žáků.
Zcela zásadní přínos představuje jeho činnost dirigentská
a aranžérská. Jako kapelník žákovského Big Bandu ZUŠ
Liberec, v jehož čele stojí od roku 1967, dovedl tento
orchestr k řadě vítězství v republikových i v mezinárodních
soutěžích a on i jeho svěřenci představovali a představují
naprostou špičku v této oblasti.

Karel Hájek

Otec Experimentálního studia

Petr Vostřák byl zakladatelem kdysi populárního
Experimentálního studia v Barvířské ulici, které
bylo zaměřeno na folk, rock i vážnou muziku a také
na poezii, divadlo a výstavy. Později se přestěhovalo
do zrekonstruovaných prostor v přízemí budovy „Lidové
sady“. Se jménem Petra Vostřáka byl pak tento kulturní
stánek spjat po mnoho let. Jeho pořadatelský podpis
nesly například festivaly Godyho memoriál nebo Jizerská
nota.

Rudolf Mihulka
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Osobnosti roku 2019
První polistopadový primátor Liberce

Primátor Jaroslav Zámečník v úterý 12. listopadu
v obřadní síni liberecké radnice slavnostně předal Medaile
města Liberce dvěma libereckým osobnostem.
Za mimořádné zásluhy v oblasti rozvoje města převzal
ocenění první polistopadový primátor Liberce Jiří Drda.
Coby primátor přispěl k všeobecnému rozvoji města
a jeho revitalizaci po dlouholeté komunistické stagnaci
prakticky ve všech oblastech. Do politiky vstoupil po
roce 1989 a během sametové revoluce patřil mezi hlavní
postavy Občanského fóra v regionu Liberecka. To jej
v roce 1990 nominovalo na post primátora města, který
převzal po Jiřím Moulisovi, a zůstal v něm až do roku 1998.

Jiří Drda

Zatočil se vzteklinou

Za mimořádné zásluhy v oblasti veterinárního výzkumu
byl oceněn světově uznávaný odborník Oldřich Matouch.
Byl dlouholetým ředitelem Státního veterinárního ústavu
v Liberci a zakládajícím členem Národní referenční
laboratoře pro vzteklinu. Jeho unikátní metoda
požerových návnad s kapslemi vakcinační látky vedla
k vymýcení této životu nebezpečné nemoci na celém
území republiky. Poslední případ vztekliny u lišky u nás byl
zaznamenán v roce 2002.

Oldřich Matouch
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^Liberec
Zajímavosti roku 2019
Bylo zjištěno, že liberecká zoo nevznikla
roku 1919, jak se tradovalo, ale o celých
15 let dříve.
V neděli 24. února se na náměstí
Dr. E. Beneše uskutečnil historicky
první Liberecký masopust.
Liberecký kraj navštívil poprvé
v historii nositel Nobelovy ceny –
francouzský chemik Jean-Marie Lehn.
Z koryta řeky Nisy zmizely po 40 letech
nevzhledné parovodní trubky.
Hlavní atrakcí Libereckého adventu se
poprvé stalo obří ruské kolo.
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V roce 2019 oslavilo Naivní divadlo 70. let od založení
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První Liberecký masopust

2014

Otevření iQLandie

1999

První Liberecký jarmark

1989

Listopadová revoluce

1972

První ročník mezinárodního festivalu loutkových
divadel Mateřinka – později bienále, v roce 2019
se uskutečnil 35. ročník

1969

Upálil se Jan Palach
Unikátní liberecká výstava Socha a město

1959

Založení Základní školy Barvířská

1949

Založení Naivního divadla Liberec

1939

Německá okupace a následné uzavření
českých vysokých škol
Vlaky naděje Nicholase Wintona

1919

Vznik plynové služby a chemického vojska
Založení Českého červeného kříže

1909

Otevření hasičské zbrojnice v Barvířské ulici

1904

Založení Zoo Liberec

1884

Vznik jednotky dobrovolných hasičů v Růžodole

Dílna Matyáše Bernarda Brauna vytvořila morový
sloup, byl objednán jako poděkování za záchranu
před morovou ranou z roku 1680

1719
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Leden 2019
Město od února opět zlevňuje jízdné v MHD

Po zářijovém zavedení výhodné roční jízdenky za 3 650
korun město od 1. února 2019 zavádí zlevněný roční
kupon za 912 korun pro děti, studenty a seniory nad 65
let. Do 75% slev byli nově zahrnuti také senioři pod 65 let,
kteří jsou v důchodu.

Tiskové konference v přímém přenosu
Zasedání libereckých zastupitelů mohou občané sledovat
již několik let online na městském kanálu YouTube. Jednou
z prvních novinek roku 2019 je přímý přenos tiskových
konferencí vedení města po jednání radních.

Se sněhem bojuje v Liberci stovka strojů

Všechny své síly vyslaly v lednu do terénu Technické
služby města Liberec. Každé ráno vyrazilo do ulic Liberce
160 pracovníků. Do terénu bylo připraveno vyjet 70 vozidel
různého typu a zaměření a přes 30 externích strojů, které
zajišťují převážně údržbu komunikací III. tříd. Zapojuje se
i technika, která jinak slouží pro údržbu zeleně. Pro zimní
údržbu hůře dostupných míst, kam se nedostane mechanizace, využívá město také 85 pracovníků Komunitních prací Liberec.

Prvním miminkem narozeným v liberecké nemocnici v roce 2019 je Demir,
který přišel na svět 1. ledna v 6.29 hodin.

Princezna Julie: projekt proti šikaně v ZŠ
Zastřešující dvouletý projekt proti šikaně a dětskému
násilí na základních školách zahájil v polovině ledna rezort
školství a sociálních věcí. Projekt dostal název Princezna
Julie na památku třináctileté Julie Moravcové, která si
v roce 2015 dobrovolně vzala život, přičemž šikana byla
patrně jednou z příčin.

MHD zdarma pro držitele Zlatých křížů

Držitelé Zlatých křížů za dárcovství krve by měli mít městskou hromadnou dopravu zdarma. Změna cenové vyhlášky by mohla platit už ve druhém pololetí roku 2019.
Mezi libereckými občany je 324 držitelů Zlatých křížů
prvního (160 odběrů), druhého (120 odběrů) a třetího
stupně (80 odběrů) a jejich počet každoročně stoupá.
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Rok 2019 se pro Naivní divadlo Liberec nesl ve znamení řady významných
událostí. Divadlo slavilo 70 let od vzniku, natočila o něm dokument Česká
televize a v Galerii U Rytíře uvedla velkou výstavu. Součástí jubilejního roku byl
25. ročník mezinárodního festivalu loutkových divadel Mateřinka.

Leden 2019
Město a TUL se připravují na Průmysl 4.0

Téma Průmyslu 4.0 začíná hýbat Evropou a řeší jej také
vedení města Liberec. Čtvrtá průmyslová revoluce počítá
v následujících cca 15 letech s prudkým rozvojem
digitalizace a především automatizace výroby. Následkem
toho se řada pracovních pozic stane přežitkem, což bude
znamenat zásadní změny na trhu práce. Pro firmy, které se
nestihnou adaptovat, to může být existenční problém.

Rekonstrukce bazénu je nevyhnutelná

Jedním z palčivých problémů vnitřního dluhu města
je havarijní stav Bazénu Liberec. Jde především
o technologie ukryté očím návštěvníků. Jsou na hraně
fyzických možností a „trubky“ drží snad už jen silou
vůle. Bazén je nutné kompletně rekonstruovat. Druhou
možností je nemít veřejný plavecký bazén v Liberci vůbec.

Politiky nahradí odborníci

„Chyťte zloděje!“ slyšeli Tomáš Provazník (vlevo) a Martin Koloušek (vpravo),
když se vraceli 23. října 2018 z polední pauzy do firmy, a tak ho chytili. Starší
paní totiž zloděj ukradl kabelku. Primátor města Liberce Jaroslav Zámečník jim
poděkoval za občanskou pomoc a statečnost, která není v dnešní době běžná.

V systému řízení městských společností dochází ke
změnám. Zavádí se efektivnější, takzvaný německý model,
kdy se sníží počet lidí v představenstvech a zasednou
v nich profesionální zaměstnanci těchto společností.

Dozorčí rady pro příspěvkovky

Pro současný volební cyklus 2018–2022 byly zřízeny
dozorčí rady jako poradní a iniciační orgány rady města
v oblasti financování, hospodaření i rozvoje. Ve čtyřech
kulturních příspěvkových organizacích s regionálním
přesahem je pak po jednom místu v dozorčí radě vyhrazeno zástupci Libereckého kraje. Nově se obsazuje dozorčí
rada DDM Větrník a Městských lesů Liberec.

Uran musí město opravit co nejdříve

Uran projde opravou v podobě výměny pláště, oken
a kompletní výměny topení. Vedení Liberce zvažuje
opravit budovu za provozu anebo přestěhovat úředníky
a městské strážníky do náhradních prostor.

V druhém lednovém týdnu poprvé během zimní sezony 2018/2019 proběhla
úprava běžeckých stop ve veseckém areálu. Pro návštěvníky byly upraveny
tratě kolem prostoru oválu a pokračují k centrálnímu parkovišti. Rodiny
s dětmi mohou využít přilehlé zasněžené kopce k zimním radovánkám, jako
jsou bobování a sáňkování. V pátek 11. ledna byla v areálu spuštěna nová web
kamera, která poskytuje aktuální informaci o dění v areálu a stavu sněhu či
provozu tratí. Více informací a odkaz na kameru najdete na www.arealvesec.cz.
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Únor 2019
Fügnerku řešíme

Léta je neuralgickým bodem libereckého dolního centra
terminál MHD Fügnerova. Situací kolem něj a širšího okolí
se na pracovní schůzce zabývali primátor města Jaroslav
Zámečník s hejtmanem Martinem Půtou, ředitelem Policie
ČR Libereckého kraje Vladislavem Husákem a ředitelem
Městské policie Liberec Ladislavem Krajčíkem. Zejména v centru krajského města musí mít lidé pocit bezpečí.
Na schůzce si přítomní potvrdili, kde mohou spojit síly
samosprávy i policejních složek.

Omezení spojů MHD je dočasné

Od soboty 26. ledna došlo ke změnám v jízdních řádech
na 14 autobusových linkách městské hromadné dopravy.
Úpravy, které se týkají přibližně pěti procent spojů, si
vynutilo ukončení smlouvy se společností BusLine.

Další parkovací místa za bazénem

Na jaře začaly práce na vzniku nového parkoviště za
libereckým bazénem. Na příjezdové cestě k areálu LVT
vzniklo přes sto parkovacích míst.

Nová tradice v podobě historicky prvního Libereckého masopustu přilákala
poslední únorovou neděli na náměstí k radnici několik tisíc návštěvníků. Přes
40 prodejních stánků lokálních výrobců, průvod masek městem, cimbálovka,
dechovka i kapela, to vše byl masopust u radnice.

Na kraji Liberce má vyrůst nová čtvrť

Až 36 bytových domů s přibližně 800 byty by mohlo vyrůst
na okraji Kunratic. Novou obytnou zónu navrhli architekti
na volných pozemcích, které patří městu a dalším dvěma
soukromým vlastníkům. Na více než deseti hektarech
vlastní město zhruba třetinu. V minulosti měl v místě
vzniknout nemocniční pavilon, k jeho stavbě ale nedošlo.

Hledáme šikovné seniory ke školám

Už čtyři roky v Liberci funguje projekt, jímž našim dětem
zajišťujeme bezpečnější příchod do základních škol. Za
pomoci vyškolených aktivních seniorů totiž den co den
hlídáme přechody pro chodce v samé blízkosti škol, abychom zde regulovali a zpomalili často velmi intenzivní ranní automobilový provoz. A k současným osmi seniorům
(u 8 základních škol) teď nově hledáme další zájemce.
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Vojáci ze 7. roty chemické ochrany, 312. praporu radiační, chemické
a biologické ochrany v Liberci, vybrali mezi sebou 22 tisíc korun a darovali je
dětskému oddělení Krajské nemocnice Liberec.

Únor 2019
Silnice do průmyslové zóny

Projekt nové silnice myslí na chodce, cyklisty i parkoviště.
Jasné obrysy dostává plánovaná silnice do jižní
průmyslové zóny. V únoru se dokončovala dokumentace
k územnímu rozhodnutí.

Zoo zvětší areál

Rada města projednala a schválila záměr rozšíření areálu
zoologické zahrady o nové území, vhodné k vybudování
relativně levných, prostorných a přírodních expozic pro
ohrožená a atraktivní zvířata a moderní infrastruktury pro
návštěvníky zahrady.

Aplikace Marushka vylepší Liberec

Liberecký magistrát uvedl do provozu novou aplikaci pro
chytré telefony Marushka Photo. Ta napomáhá k tomu,
aby se Liberec stal uklizeným a přívětivým městem.
Lidé mohou prostřednictvím mobilní aplikace odesílat
postřehy k problémům ve veřejném prostoru a ty se
okamžitě přepošlou do telefonu zodpovědných úředníků.

V prostorách ZŠ Aloisina výšina se uskutečnila první z reálných aktivit projektu
Princezna Julie – debata preventistů městské policie se zástupci žákovského
parlamentu ZŠ Aloisina Výšina o šikaně, jejích projevech i následcích.

Postrach holubů opět úřaduje

V minulosti byla regulace holubů prováděna na základě
monitoringu a podle něj byly umístěny odchytové klece.
V posledních letech město přistoupilo k biologické
ochraně, kdy jsou holubi plašeni dravci a zároveň dochází
i k odchytu do klecí. Sokolník se svými svěřenci úřadoval
v Liberci i v roce 2019.

Machnínským chybí chodníky, ale i hospoda

Chodníky, kanalizaci ale i společenský život probírali
občané Machnína, Karlova a Bedřichovky s vedením
města na společném setkání v Machníně. Členové
tamního osadního výboru také primátora a náměstky
seznámili s reáliemi těchto čtvrtí přímo v terénu. Jednou
z věcí, které Machnínské trápí, je absence hospody,
resp. místa společenského setkávání. Místní osadní
výbor připravil exkurzi po místech, která by chtěl změnit.
Většinou se jedná o chybějící chodníky, opravy, údržbu
a rozšíření komunikací, chybějící kanalizaci.

Libereckým kulturním počinem roku 2018, vyhlášeném v únoru 2019, se stalo
zrestaurování barokního morového sloupu z dílny Matyáše Bernarda Brauna,
které na své náklady nechalo provést statutární město Liberec. Druhé místo
v 3. ročníku soutěže si odnesla Oblastní galerie Liberec – Lázně s výstavou
Sudek, Funke, Drtikol; třetí místo připadlo Divadlu F. X. Šaldy za úspěšnou
inscenaci z libereckých reálií SIALská trojčata.
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Březen 2019
Vrt u Lesního koupaliště

Dostatek vody pro Lesní koupaliště v Liberci by mělo
zajistit přespárování bazénové vany a vybudování nového
vrtu. Náklady město Liberec odhaduje na půl milionu
korun. Lesní koupaliště se vloni otevřelo veřejnosti
po letech chátrání. Jenže v horkém počasí se voda
z koupaliště začala vytrácet. Podle některých odborníků
však nebyla na vině jen špatně zaspárovaná vana. Kvůli
vedrům prakticky vyschly přítoky, které koupaliště napájí.
Teď, když je vody dost, je koupaliště plné. I tak chce město
udělat další opatření, aby se tam voda nemusela dovážet
cisternami jako vloni.

Zpravodaj mění tvář

Podoba, kterou Zpravodaj nově má, je modernější
a v souladu s aktuální grafickou identitou statutárního
města Liberec. Zároveň jsme opět zvýšili počet stran,
protože informací je skutečně mnoho. A ani tak se na vše
nedostane. Zájem všech, kteří chtějí informovat občany
o novinkách, akcích a činnosti, je obrovský. Stejně tak
zájem inzerentů neustále stoupá. I to je důležitý moment,
protože díky placeným reklamám nestojí vydávání
Zpravodaje veřejný rozpočet města téměř nic.

Komunitní středisko Kontakt ve spolupráci se statutárním městem Liberec
připravilo pro liberecké seniory starší 65 let a osoby pobírající invalidní důchod
novou službu – seniorskou ombudsmanku. V březnu se veřejnosti představila
v nové funkci Lenka Tarabová.

Inovace ve vzdělávání

Město Liberec společně s iQLandií a Technickým
muzeem plánuje zajímavou a potřebnou inovaci ve
vzdělávání přírodovědných a technických předmětů na
základních školách. Záměrem těchto partnerů je vytvořit
zastřešující neziskovou vzdělávací instituci, která by pro
školy koordinovala a zprostředkovala výuku polytechniky
v institucích tzv. širší vzdělávací soustavy.

Vize nového provozovatele

V širším pojetí byla zorganizována schůzka zástupců
společností, organizací a spolků, včetně odborů
libereckého magistrátu, které jsou aktivně zapojeny
do realizace záměru proměny ještědského areálu na
špičkové evropské středisko s celoročním využitím.
Jedním z důležitých kroků je stavba nové sjezdovky.
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V březnu se v centru Liberce uskutečnilo natáčení seriálu Atlantic Crossing.

Březen 2019
Nové autobusové nádraží

Statutární město Liberec a Liberecký kraj uzavřeli
memorandum o vzájemné spolupráci při výstavbě
terminálu příměstské dopravy. Výstavba moderního
terminálu a parkovacího domu v blízkosti vlakového
nádraží je pro město Liberec i Liberecký kraj zásadním
projektem.

Technoparty v Liberci už jen ve Vesci

Neomezené dunivé loučení se zimou, jaké v roce 2018
nedobrovolně zažívali lidé v Liberci a okolí, by se již
na území města nemělo opakovat. Vyznavači tekna to
rozbalili s Czarotek Free Party na konci dubna 2018
v Krásné Studánce. Liberečtí zastupitelé schválili vyhlášku
o stanovení podmínek pro pořádání a průběh takových
akcí. Vycházeli přitom ze vzorové vyhlášky ministerstva
vnitra. Pořadatel musí akci nahlásit 60 dní předem a může
ji upořádat jen ve veseckém areálu.

Symbolicky na první jarní den odstartovala sezona městských farmářských
trhů v těsné blízkosti radnice před OC Plaza. Tržnice s průměrně 15 stánky
byla otevřená každý čtvrtek v době od 7.30 do 14.00 hodin a její sortiment se
průběžně měnil podle ročního období.

Firmy a podniky jako partneři města

Vedení města se bude pravidelně setkávat s libereckými
podnikateli a managementy místních firem. Tato dohoda
vznikla mezi primátorem Jaroslavem Zámečníkem
a jednatelem slévárny DGS Lubošem Pfholem. Kromě
pravidelného setkávání s občany města dochází od
roku 2019 také k pracovním schůzkám s podnikateli
a průmyslníky.

Úřední svatba

Liberecký magistrát rozšířil nabídku uzavírání manželství
formou tzv. úředního aktu v kancelářích oddělení matriky.
To je svatba bez projevu oddávajícího zastupitele, bez
hudebního doprovodu. Přibývá snoubenců, kteří si nepřejí
slavnostní obřad, uzavření manželství je pro ně pouze
formalita, proto požadují uzavření manželství pouze
formou tzv. úředního aktu v kanceláři matriky. Úřední
svatba bude probíhat v kanceláři matriky každý druhý
čtvrtek v měsíci pouze za přítomnosti oddávajícího,
matrikářky, snoubenců a jejich svědků.

Koncem března zavítal na návštěvu radnice velvyslanec Japonska Kaoru
Shimazaki. Ústředním tématem rozhovorů s vedením města byla spolupráce
s japonskými společnostmi v oblasti Liberce.
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Duben 2019
Občané se vyjádřili k Tržnímu náměstí

Šest desítek převážně místních obyvatel dorazilo na
veřejné plánovací setkání v kině Varšava, které se týkalo
budoucí podoby Tržního náměstí. Šlo o vůbec první
participační jednání k architektonické soutěži a uspořádali
jej liberečtí architekti v čele s Jiřím Janďourkem.

Lesák bude na sezonu připraven

Správcem Lesního koupaliště se staly opět Městské lesy
Liberec, které jej převzaly zpět od odboru strategického
rozvoje a dotací. V režii lesů je vyřízení reklamace
na protékající kamennou vanu. Její nedostatečné
vyspárování potvrdil soudní znalec a zhotovitelská firma
musí provést opravu. Tyto práce jsou prováděny od
března a podle ředitele městských lesů Jiřího Blimla bude
koupaliště poprvé napuštěno v květnu.

Ministr školství vyznamenal ředitelku

Nejvyšší ocenění, jaké může v oblasti školství
pedagog získat, převzala od ministra školství, mládeže
a tělovýchovy Roberta Plagy ředitelka liberecké Základní
školy Husova Blanka Lukeš Reindlová. Za vynikající
dlouholetou pedagogickou činnost obdržela Medaili
MŠMT.

Velmi oblíbená je v Liberci tradice krájení velikonočního dortu na náměstí před
radnicí.

Hasiči ve Studánce mají novou techniku

Před začátkem jara převzali dobrovolní hasiči z Krásné
Studánky už druhé nové vozidlo, které bylo pořízeno díky
mezinárodnímu projektu z Programu spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020. Velitelský
automobil za 1,6 mil. Kč slouží k přepravě velitele, případně
členů jednotky, a logistické podpoře během zásahu.

Vodovod z roku 1901

V Machníně začaly v dubnu práce na rekonstrukci
vodovodu z roku 1901. Celkem se vyměnilo 1,3 kilometru starého litinového potrubí. Stavba byla dokončena
v červnu 2019.
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Žáky a pedagogy liberecké ZŠ Broumovská, nizozemské školy OSG De
Meergronden z Almere a školy Scoala Gimnaziala „Take Ionescu“ z rumunského
města Ramnicu Valcea přivítal v obřadní síni radnice náměstek primátora Ivan
Langr. Trio škol spolupracuje v mezinárodním projektu Erasmus+.

Duben 2019
Palác vstane z popela

Pět let stará myšlenka na záchranu a smysluplné využití
bývalé galerie, která se přestěhovala na začátku roku
2014 do zrekonstruovaných Městských lázní Františka
Josefa I., nabyla konkrétních rozměrů. Město Liberec
hodlá za přispění dotací Liebiegův palác zrekonstruovat
a poskytnout nejrůznějším organizacím pro jejich činnost.
Areál paláce bude provozovat městské Komunitní
středisko Kontakt Liberec.

Žádná další kasina v Liberci nebudou

Žádná nová kasina v Liberci nebudou. Statutární
město Liberec pokračuje v účinné regulaci hazardního
průmyslu a k sedmi kasinům (resp. adresám), povoleným
zastupitelstvem města v loňském roce, zatím nepřibudou
žádná nová. O povolení se přitom aktuálně hlásilo šest
dalších adres (všechny v samotném centru města), na
nichž už provoz kasina je nebo by mohl být.

Bez uzavírek to nejde

Učitelé libereckých základních škol přišli do školy i první dubnovou sobotu,
aby se dozvěděli něco nového a pobavili se o konkrétních příkladech z praxe.
ZŠ Lesní a ZŠ Ostašov ve spolupráci s odborem školství a sociálních věcí
Magistrátu města Liberce uspořádaly první Festival dobrých pedagogických
zkušeností a nápadů.

Uzavírkám ulic se Liberec nevyhnul ani v roce 2019.
Mezi hlavní akce, které ovlivnily dopravu ve městě, patří
práce na komunikacích Dr. M. Horákové, Pastýřská, Tržní
náměstí, Londýnská, Klostermannova, Jiráskova, ul.
Boženy Němcové a Volgogradská.

Město pokračuje v rozdávání kompostérů

Po úspěšném loňském roce, kdy se městu podařilo získat
finanční prostředky z Operačního programu životního
prostředí na nákup 500 domácích kompostérů, ani letos
nezůstanou občané o tuto službu ochuzeni. V roce 2019
se rozdá celých 1 000 kusů velkých domácích kom‐
postérů.

Spolupráce s vazební věznicí

Liberecká vazební věznice má kapacitu 360 osob,
rozdělenou na 101 míst pro vazbu a 259 míst pro výkon
trestu odnětí svobody. Vězni se už čtvrtým rokem výrazně
podílejí na údržbě veřejného prostoru a městské zeleně v
Liberci.

Celkem 148 lůžek poskytuje nový domov pro seniory ve Vratislavicích nad
Nisou. Seniorům a pacientům s Alzheimerovou chorobou či jinou formou
demence nabízí nepřetržitou péči.

Statutární město^Liberec
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Květen 2019
Malý bazén zůstane v provozu

Během oprav bazénu by měla být jeho nejnovější část,
25metrový bazén, vyčleněna tak, že by fungovala i během
prací na hlavním objektu. Tím se řeší problém zajištění
školního a sportovního plavání s vynaložením relativně
nízkých nákladů. Z boku objektu bude zřízen dočasný
vchod a dětské sauny se dočasně přemění na šatny.

Liberec mezi úřady stále na čelních pozicích

Liberecký magistrát posvětil hattrick, kterého dosáhl
v loňském roce v soutěži Přívětivý úřad vyhlašované
Ministerstvem vnitra. V květnu přivezli zástupci města
a magistrátu další ocenění. Soutěž mapuje stav
přívětivosti a otevřenosti městských úřadů vůči občanům
a jejich potřebám, kde základní hodnoticí kategorií je
poskytování nadstandardních služeb či běžných služeb
v nadstandardní kvalitě. Magistrát města Liberec získal
skvělé 1. místo v rámci Libereckého kraje a úžasné
celkové 2. místo v rámci republiky.

Referendum se nemělo vůbec konat

Vydařenou sezonu mají za sebou Bílí Tygři Liberec. Liberečtí hokejisté získali
Prezidentský pohár za prvenství v základní části extraligy a v následném play-off vybojovali stříbrné medaile.

Referendum, které se konalo za dramatických okolností
na podzim roku 2018 spolu s komunálními volbami, bylo
nejen neplatné z hlediska malého počtu účastníků, ale
především se nemělo vůbec konat. Rozhodl o tom Nejvyšší
správní soud. Město Liberec chce nyní po ministerstvu
spravedlnosti 1,8 mil. Kč jako náhradu škody.

Kompostárna a sběrný dvůr budou u čističky

Radnice bude pokračovat v dokončení projektové
dokumentace k výstavbě kompostárny, dalšího sběrného
dvora a re‐use bazaru. Město Liberec plánuje umístit
všechny tři provozy na městských pozemcích za areálem
čistírny odpadních vod v Růžodole. V kompostárně bude
zpracováván bioodpad výhradně rostlinného původu
od obyvatel Liberce. Takzvaný re‐use bazar bude sloužit
k opětovnému využití starých výrobků.
V květnový Den vítězství, 8. 5. 2019, se v liberecké zoo narodila dvě mláďata
v přírodě již vyhubeného lva berberského. Přestože se nejednalo o úplně
bezproblémový odchov, lvíčata se jeví jako zdravá a silná.
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Jom ha‐šoa 2019

Čtrnáctý ročník Veřejného čtení jmen obětí holocaustu
Jom ha‐šoa proběhl 2. května ve 21 městech České
republiky včetně Liberce. Veřejné čtení se konalo před
Krajskou vědeckou knihovnou, kde se také nachází
židovská synagoga. Za město Liberec se čtení jmen ujali
primátor Jaroslav Zámečník a jeho náměstek Ivan Langr.

Město investuje do sportovních objektů

V rámci údržby fotbalového areálu U Nisy je připravována
celková oprava ocelových konstrukcí zastřešení hlavní
tribuny. Pracovníci oddělení správy sportovních objektů
mají ve své kompetenci také součinnost v rámci plnění
pachtovní a nájemní smlouvy uzavřené se společností
Tatry Mountain Resorts (TMR) ve sportovním areálu
Ještěd, který je tvořen Ski areálem Ještěd a Skokanským
areálem Ještěd.

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

Nová mobilní aplikace Chytře na cestu

Navigace nabízí tři varianty trasy v kombinaci s využitím
MHD. Pro cestu zobrazí varianty, které se liší rychlostí
i komfortem. Můžete zvolit nejpříjemnější trasu, u které se
nejméně nadřete, často ale bývá pomalejší. Zlatou střední
cestou je trasa, která poskytuje kompromis mezi rychlostí
a pohodlím. Nejrychlejší trasa obvykle využívá úseky
s vyšší intenzitou dopravy, takže není tak komfortní.

Jednání o Berlíně

O budoucnosti, ve své době věhlasné, restaurace
Berlín, v lokalitě mezi sjezdovkou Bucharka a konečnou
zastávkou tramvajové linky do Horního Hanychova jednali
primátorovi náměstci Jiří Němeček a Jiří Šolc se zástupci
majitele budovy a přilehlých pozemků. V roce 2020 by
mělo dojít k demolici budovy Berlín a následné stavbě
dvou apartmánových domů. Zástavbu doplní plochy
zeleně, částečně veřejné. V návaznosti na výstavbu dojde
v budoucnosti také k propojení komunikace k Bucharce
a vybudování infrastruktury.

Zlato ve třech kategoriích a zvláštní cenu navíc získal dětský pěvecký sbor
Severáček z Liberce na mezinárodní soutěži International Festival Slovakia
Cantat 2019 v Bratislavě. Zlatá pásma a vítězství zpěváci vybojovali mezi
dětskými sbory do šestnácti let, mládežnickými sbory do jednadvaceti let
a také za interpretaci lidové písně v kategorii folklor. Speciální cena pak ocenila
sbor liberecké ZUŠ za dramaturgii.
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Červen 2019
K nemocnici pojede autobus

Už v roce 2020 se začne v areálu liberecké nemocnice
stavět Centrum urgentní medicíny, jehož součástí bude
i parkovací dům. Plánuje se změna dopravy a nová linka
MHD. Uvažuje se proto o zřízení dílčích jednosměrek, které
mimo jiné umožní zavedení spoje městské hromadné
dopravy přímo k nemocnici.

Vznikla kancelář architekta města

Rada města na návrh primátora Jaroslava Zámečníka
schválila zřízení kanceláře architekta města. Kancelář
převezme samosprávnou a koncepční činnost a zajistí
koordinaci rozvojových projektů. Bude také vykonávat
některé činnosti, které byly doposud zadávány externě.

Závěrečný účet města za rok 2018

Ekonomický náměstek primátora Zbyněk Karban
předložil radním závěrečný účet města za rok 2018.
Město hospodařilo dobře, je v plusu 58 milionů korun.
Město vykázalo kladný přebytek ve výši 57 979 408 Kč.
Celkové příjmy města v roce 2018 činily 2 346 283 676
Kč. Meziročně se zvýšily o 4,2 %, tedy o 94 297 455 Kč.
Daňové příjmy ve výši 1 761 389 898 Kč tvořily 75 %
celkových příjmů.

Tisíce návštěvníků přilákal jubilejní 20. ročník Libereckého jarmarku, který se
odehrál před libereckou radnicí druhý červnový víkend. Jarmark odstartoval
v sobotu dopoledne tradičním slavnostním příjezdem hraběnky Kateřiny
z Redernu a zemského správce Vratislava z Pernštejna s jejich družinou.

Města se dohodla na lince do Jablonce

Liberec s Jabloncem nad Nisou a Libereckým krajem
podepsaly memorandum o zajištění tramvajové linky mezi
Libercem a Jabloncem. Končí tím tak diskuze, kdo má
kolik platit libereckému dopravnímu podniku za její provoz.
Liberecký kraj jako garant regionální dopravy bude hradit
33 % nákladů, město Liberec 50 % a Jablonec nad Nisou
17 %.

Stavební práce v knihovně v plném proudu

Krajská vědecká knihovna se proměnila ve staveniště.
Cílem byla řada úprav a aktivit směřujících k vylepšení
ochrany knihovního fondu a zvelebení prostoru knihovny.
Předání funkce velitele 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany
v Liberci.
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Dětská kniha v Lidových sadech

Již 17. ročník Festivalu dětského čtenářství probíhal
od 5. do 7. června v Lidových sadech. Do programu se
po loňském úspěchu zapojila Oblastní galerie Liberec
(výtvarné dílny) a Zoo Liberec. Tématem byla „Pohádka –
vrátka do světa fantazie“.

Letní olympiáda dětí a mládeže

Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019 (LODM), které
se uskutečnily od 23. do 28. června, hostil Liberecký
kraj. Olympiáda dětí je jednou z největších sportovních
událostí roku. Her se zúčastnilo téměř 3 500 sportujících
dětí z celé České republiky na 24 sportovištích v Liberci,
Jablonci nad Nisou nebo Bedřichově.

Liberec ožil loutkovým divadlem

V červnu se do Liberce sjeli profesionální loutkáři,
aby v rámci festivalu Mateřinka představili výběr toho
nejlepšího ze současného loutkového divadla pro děti
předškolního věku. Kromě loutkového divadla si mohli
obyvatelé Liberce a okolí užít bohatý doprovodný
program v podobě koncertů, filmové projekce, loutkářské
dílny nebo slavnostního průvodu. Velký úspěch měla
vzducholoď Elefantelin umístěná před libereckou radnicí,
ve které herci z Naivního divadla za dobu konání festivalu
odehráli „záchrannou misi“ celkem 39krát. Velkolepá
podívaná pak čekala diváky na náměstí Dr. E. Beneše,
kam dokráčela sedm metrů vysoká a necelé dvě tuny
vážící loutka Rytíře, který se následně za jásotu všech
přihlížejících proměnil v Anděla.

Slavnostní křest v pořadí 18. audioknihy se uskutečnil v obřadní síni liberecké
radnice. Byl součástí probíhajícího 17. ročníku Festivalu dětského čtenářství.
Audiokniha s názvem Dům doktora Fišera, která je určena především malým
posluchačům se zrakovým postižením, byla natočena na motivy stejnojmenné
knihy autorky Petry Braunové.

Senioři chtějí čistší město

Mezi nejčastější podněty Rady starších, která se schází
dvakrát ročně, patří zlepšení úklidu města a údržby
zeleně. Došlo také na otázku bydlení pro seniory, další
dotazy směřovaly k obnově kavárny Pošta, kina Varšava,
amfiteátru v Lidových sadech nebo k tématu parkovacího
domu v Bendlově ulici či tramvajové trati do Rochlice.

14. ročník celostátní soutěže služebních psů Velká cena Městské policie
Liberec se uskutečnil 8. června v areálu kynologického klubu v Liberci. Jedná
se o obranářskou soutěž pro příslušníky všech ozbrojených složek a členy
kynologických klubů, která má za úkol prověřit připravenost služebních psů.
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Červenec – srpen 2019
Sinice v přehradě ničí ultrazvuk

Město Liberec se rozhodlo zlepšit podmínky pro koupání
v Harcovské přehradě, která je největší vodní plochou
v Liberci. Bojuje proti sinicím ultrazvukem. Tato zařízení
jsou v České republice pouze na čtyřech místech.

Dvanáct školek prodloužilo provozní dobu

Hned dvanáct z jednatřiceti mateřských škol zřizovaných
statutárním městem Liberec prodloužilo od začátku září
svou pravidelnou provozní dobu o nejméně půlhodinu
až do 17.00 hodin. Důvody k tomuto kroku byly v zásadě
dva – na jedné straně chtělo město vyhovět poptávce
rodičů po delším odpoledním provozu, na druhou stranu
se samy MŠ musí tímto způsobem poprat s novým
financováním z MŠMT.

Lidé mohou dál jezdit zdarma do Globusu

Na pokračování v dopravní obslužnosti lokality kolem
Globusu autobusovou linkou č. 600 se dohodli liberečtí
radní. Zastupitelé následně schválili memorandum za
spoluúčasti statutárního města Liberec a významných
obchodníků kolem Globusu.

Celý rok jsme mohli opět obdivovat české umění před libereckou radnicí. Čtyři
bronzové sochy Kúros, Klytaimnéstra, Jidáš a Ifigénie od Olbrama Zoubka
tvoří průřez tvorbou významného českého sochaře, který je známý především
jako autor posmrtné masky Jana Palacha a Pomníku obětem komunismu
na Petříně. Soubor soch připomíná jinou slavnou Zoubkovu instalaci, která
se ve městě uskutečnila před padesáti lety, v roce 1969. Tehdy proběhla
v Liberci jedinečná akce celoevropského významu Socha a město 1969, které
se účastnilo třicet českých sochařů. Olbram Zoubek měl na Šaldově náměstí
umístěn soubor soch Chodci, kteří se zdraví. Získal za to Cenu Matyáše Brauna.

V centru přibyly podzemní kontejnery

Projekt podzemních kontejnerů vychází z potřeby řešit
možnosti třídění odpadu také v centru města v rámci
městské památkové zóny. Proto byl vypracován projekt
na vybudování tří sad podzemních kontejnerů vycházející
ze zkušeností z první podobné sestavy na Sokolovském
náměstí z roku 2014.

Předseda turistického regionu

Město Liberec bylo zvoleno předsedou Turistického
regionu Jizerské hory. Schválenými místopředsedy
sdružení se staly iQLandia a město Jablonec nad Nisou.
Turistický region Jizerských hor spolupracuje například
s obcemi, příspěvkovými organizacemi a podnikatelskými
subjekty za účelem jednotné propagace území jako ideální
destinace pro trávení volného času.
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Nabitý program Léta na náměstí zpestřily desítky flašinetářů z celé Evropy,
kteří dorazili do Liberce v rámci tradičního mezinárodního festivalu Liberecký
flašinetář.

Červenec – srpen 2019
S občany Růžodolu

V červnu pokračovalo v Růžodole pravidelné setkávání
vedení města s občany. První kroky primátora a jeho náměstků směřovaly do EkoParku u Nisy, navštívili útulek
a záchrannou stanici pro zvířata, dobrovolné hasiče a na
Gymnáziu F. X. Šaldy diskutovali v podvečer s občany.

Mikrotým dohlíží na Františkov a Hanychov

Činnost bezpečnostní skupiny Mikrotým II spustilo
o prázdninách město Liberec společně s Policií ČR
a městskou policií. Skupina navázala na působení
Mikrotýmu I, který už rok pracuje v oblasti Vesce
a Doubí. Nový tým pokrývá oblasti Františkova, Jeřábu
a Hanychova. „Mikrotým II byl spuštěn i na základě
diskuze s občany Hanychova, kde je velkým sociálním
a bezpečnostním problémem ubytovna Ještědská,“ uvedl
primátor.

Růžodol má vlastní osadní výbor

Obyvatelé Růžodolu se obrátili na radnici s žádostí o zřízení
vlastního osadního výboru. Nový, již devátý, osadní výbor
na území města má sedm členů. Lidé v Růžodole se chtějí
více zapojovat do dění ve své čtvrti a přispět k jejímu
zvelebování a zvyšování bezpečnosti zejména chodců.

Statutární město Liberec si uspořádáním pietního shromáždění připomnělo
51. výročí událostí spojených s násilným vpádem vojsk Varšavské smlouvy do
Československa 21. srpna 1968. Ten si vyžádal devět životů a 45 zraněných.
Desítky účastníků uctily oběti okupace minutou ticha a položením květin
k tankovému pásu na náměstí Dr. E. Beneše.

Nositel Nobelovy ceny na radnici

Českou republiku navštívil nositel Nobelovy ceny,
chemik Jean-Marie Lehn. Od Vysoké školy chemicko-technologické v Praze obdržel čestný titul doctor honoris
causa a profesora Lehna uvedli i na půdě Technické
univerzity v Liberci. Francouzského chemika a zakladatele
supramolekulární chemie po přednášce v aule TUL
přivítal v historické budově radnice náměstek primátora
Ivan Langr. Jean-Marie Lehn se stal prvním nositelem
Nobelovy ceny, který navštívil Liberec a Liberecký kraj.

Město zdražilo nájemné v bytech

Statutární město Liberec zdražilo od 1. července
nájemné v obecních bytech. K tomuto kroku
přistoupilo po dlouhých šesti letech, kdy ceny nájmů
v městských bytech stagnovaly na stejné úrovni.

Liberecký strážník Martin Roušal se stal mistrem ČR v moderní podobě
dřevorubeckých soutěží. A to už podruhé. Na červnovém mistrovství ve
Frenštátě pod Radhoštěm porazil loňského vítěze, a získal tak titul mistra
České republiky. Navázal tím na druhá místa z ročníků 2018, 2017 a 2016. Titul
mistra ČR si odvážel i v roce 2015.
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Září 2019
5 milionů na vaše nápady

Město Liberec se rozhodlo více zapojit občany do
rozhodování. Zavedlo participativní rozpočet, při
kterém budou občané přímo rozhodovat o využití části
městského rozpočtu. Liberečané budou sami navrhovat
a svým hlasováním podporovat projekty, které radnice následně zrealizuje. Na tyto projekty podle přání obyvatel
město Liberec vyčlenilo 5 milionů korun.

Do školy v Ruprechticích se vrátily děti

Na Základní škole náměstí Míru v Ruprechticích bylo
zahájení školního roku 2. září o dost důležitější než jindy.
Škola totiž prošla náročnou rekonstrukcí téměř za 100
milionů korun (včetně nového vybavení) s výjimkou
stravovacího provozu. Podle primátora Jaroslava
Zámečníka ale už město zadalo zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci kuchyně a jídelny, takže
radnice chystá i tuto investici.

U příležitosti oslav 100 let plynové služby a chemického vojska se 20. září
před libereckou radnicí za doprovodu Ústřední hudby Armády ČR uskutečnil
slavnostní nástup 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec.

Vrtulník přistane i v noci

Liberečtí radní odsouhlasili směnu pozemků města
s Libereckým krajem za účelem výstavby heliportu na
letišti Liberec, který umožní přistávání vrtulníků i v nočních
hodinách. Město převede na Liberecký kraj pozemky p. č.
1428/90 a p. č. 1428/91 v Růžodole I směnou za pozemek
p. č. 412/10 ve Františkově, kde se nacházejí zahrádky
a celý okolní komplex zahrádek je ve vlastnictví města.

Vybavení pro dobrovolné hasiče

Celkem 2 148 800 Kč získal Liberec z Dotačního fondu
Libereckého kraje na podporu jednotek požární ochrany.
Dalších 902 200 Kč přidá statutární město Liberec jako
svůj podíl.

Liberec získal originální kontejner

Společnost Asekol zabývající se sběrem vysloužilého
elektra se rozhodla spojit osvětu s uměním a pod
hlavičkou projektu „Umění třídit“ umístila v Liberci červený
kontejner s graffiti designem. Designový kontejner stojí
v ulici Aloisina výšina.
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Všemi 33 hlasy přítomných libereckých zastupitelů byl schválen výkup
machnínského zámečku a přilehlých pozemků za 2,8 mil. Kč. Vrátí se městu
a to jej scelí s okolními vlastními pozemky. Celý komplex pak bude nabídnut
k prodeji nebo k jinému využití v režii města.

Září 2019
Zachránil autobus plný lidí

Padesátku převážně Liberečanů zachránil Ivo Raisr
z Oldřichova v Hájích v polovině září na dálnici u Hodkovic
nad Mohelkou. V pondělí 16. září po sedmé hodině ráno
jel linkový autobus z Liberce do Prahy směrem na Turnov.
Nedaleko odbočky na Jablonec nad Nisou řidič náhle
zkolaboval a sesul se do uličky. Ivo Raisr převzal rychle
řízení a autobus bezpečně zastavil.

Knihovna po rekonstrukci opět otevřena

Po rozsáhlé rekonstrukci vnitřních prostor a inovaci
vybavení a systému pro ochranu fondu byla liberecká
Krajská vědecká knihovna od září opět otevřena. Čtenáři
a návštěvníci se mohou těšit na viditelné změny, které
výrazně zvýší uživatelský komfort: efektivnější osvětlení,
zrekonstruované toalety na všech podlažích nebo nové
koberce v půjčovnách.

Naivní divadlo slavilo

Velvyslanec Vatikánu, apoštolský nuncius v České republice Charles Daniel
Balvo, přijel do Liberce u příležitosti 460 let od položení základního kamene
při přestavbě kostela sv. Antonína Velikého do současné podoby. Letos
zároveň uplynulo 140 let od povýšení zdejší farnosti na arciděkanství.

Naivní divadlo Liberec zahájilo sezonu 2019/20, která se
nesla, stejně jako ta předcházející, ve znamení oslav. Zatímco v červnu se v Liberci s velkým úspěchem uskutečnil
25. ročník mezinárodního festivalu profesionálních loutkových divadel Mateřinka, v září si Naivní divadlo připomnělo
70 let od svého založení.

Pracovní skupina Rada pro klima

Statutární město Liberec činí řadu opatření pro zmírnění
klimatických změn a jejich dopadů na občany a na celé
město. Jedním z dílčích kroků bylo ustanovení Rady pro
klima složené z odborníků i politiků. Předsedou komise se
stal náměstek primátora Jiří Němeček.

Hasiči z Vratislavic nad Nisou slavili 150 let

V hasičské zbrojnici ve Vratislavicích proběhly oslavy
výročí 150 let od založení sboru. Vyvrcholením oslav se
stalo posvěcení historického praporu. Prapor byl ušitý
přímo ke 150. výročí a prostřednictvím fondu České
spořitelny na něj významně přispělo město Liberec.
Prapor posvětil arciděkan Jurnečka.

Na Základní škole náměstí Míru v Ruprechticích bylo zahájení školního
roku 2019/2020 o dost důležitější než jindy. Škola totiž prošla náročnou
rekonstrukcí.
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Říjen 2019
25 milionů do školních budov

Letos město Liberec provedlo hlavně přes letní prázdniny
v mateřských a základních školách přes 50 oprav, úprav,
změn a vylepšení v hodnotě přesahující 25 milionů korun.
Z toho bylo 12 větších akcí, které zásadně omezily provoz,
v hodnotě 16 milionů korun.

Náměstek Jiří Němeček rezignoval

Jiří Němeček (ANO 2011) rezignoval na pozici statutárního
náměstka primátora pro strategický rozvoj, dotace
a majetkovou správu. Zároveň mu zanikl také mandát
člena Rady města Liberec. Zůstává nadále zastupitelem.
Rezignaci podal Jiří Němeček v průběhu 9. zasedání
zastupitelstva. Zastupitelé vzali jeho rozhodnutí na
vědomí.

Čtvrt miliarda do investic a oprav
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Plán investic a oprav dopravního podniku počítá pro rok
2020 s částkou 257,4 milionu Kč. Nejvyššími položkami
v investičním plánu jsou rekonstrukce části trati linky č. 11
do Jablonce, změna rozchodu tramvajové trati a zejména
nákupy nových autobusů.

Administrativní budova Uran je v dezolátním stavu a město se snaží najít
vhodný způsob, jak ji dát do pořádku. Vyhlásilo tedy architektonickou soutěž.
Komise vybírala z pěti návrhů. Na fotografii vidíte ten vítězný pražského
ateliéru re:architekti (za 2 miliony Kč), který navrhl plášť pokrytý pozinkovaným
plechem.

Seniorská obálka
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Rezort školství a sociálních věcí liberecké radnice se
zapojil do projektu Seniorská obálka (jinak také ICE karta),
který má záchranářům v případě akutního zásahu pomoci
rychle rozklíčovat důležité informace o zdravotním stavu
seniorů nebo zdravotně postižených občanů, a tak
jim efektivně poskytnout první pomoc nebo dokonce
zachránit život.
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Žádost o dotaci na vodojem
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Liberec podá žádost o dotaci na stavbu vodojemu Horská
(vodovodního přivaděče), včetně zásobních řadů. Způsob
zásobování vodou v této lokalitě je provizorní, kapacita
posilovací stanice, zejména její vyrovnávací akumulace, je
vyčerpána a další rozšíření je velmi komplikované.

Architektonický návrh komplexní revitalizace administrativního objektu �Uran�

Velké hasičské oslavy se odehrály 17. října v Barvířské ulici. K příležitosti oslav
110. výročí otevření hasičské zbrojnice v Liberci byly předány medaile, skládali
slib noví příslušníci hasičského sboru (na fotografii), byla odhalena pamětní
deska a došlo i na křest publikace s názvem 110 let v Barvířské.

Říjen 2019
80. výročí vlaků naděje

Mimořádně vzácnou návštěvu přivítal primátor Jaroslav
Zámečník. Při příležitosti komponovaného pořadu Vlaky
naděje k uctění památky sira Nicholase Wintona totiž
osobně dorazily do Liberce i tři Wintonovy děti, respektive
tři ženy, které díky Wintonovým záchranným transportům
těsně unikly hrůzám druhé světové války – lady Milena
Grenfell-Beines, Zuzana Marešová a Ruth Hálová, s nimiž
přijel také vnuk paní Edith Weitzenové Martin Kudrna.

Vzniká propojený systém sídelní zeleně

Bidelin je přeshraniční projekt, do kterého jsou zapojena
města Drážďany, Liberec a Děčín, ekologický institut
v Drážďanech IŐR a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně.
V rámci projektu spolupracují a zkušenosti si předávají jak
partneři, tak i odborníci, a to ve spolupráci s univerzitami
a Akademií věd ČR.

Město rozšířilo bezdoplatkovou zónu

V říjnu 2018, při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky,
vysadil spolek Letci Liberec v parku na Štefánikově náměstí Lípu republiky,
náš národní strom. Dne 28. října 2019 tady byl odhalen pamětní kámen,
připomínající vznik naší státnosti.

Bezdoplatkovou zónu v liberecké Vojanově ulici město
rozšířilo od léta o další dvě budovy. K objektu č. p. 138,
dnes již zcela uzavřenému, nově přibyly objekty č. p. 132
a č. p. 133. Všechny tři budovy přitom spolu přímo sousedí
a jsou dlouhodobě považovány za významně sociálně
vyloučené.

Liberecká opera má Thálii

Nositelem nejprestižnější divadelní ceny Thálie za rok
2018 v operním oboru se stal Ondřej Koplík za jedinečné
výkony v libereckém nastudování Rossiniho Popelky. Je
to znamenitý úspěch pro mladého umělce, ale také další
z mimořádných úspěchů libereckého operního souboru,
kterým potvrzuje své výjimečné umělecké kvality.

Projekt Liberec proti šmejdům je v další fázi

Projekt Liberec proti šmejdům, který rezort školství
a sociálních věcí realizuje od roku 2016, vstoupil do
další fáze. Po webové prezentaci byla nově zprovozněna
i facebooková stránka, aby se zrychlil tok informací
a zaměřil se i na jiné cílové skupiny, než jsou senioři.

Obřadní síň liberecké radnice se 3. října stala dějištěm slavnostního vyhlášení
výsledků festivalu Sportfilm Liberec 2019, který tradičně pořádá Liberecká
sportovní a tělovýchovná organizace. Už 22. ročník festivalu ovládl snímek
Celoživotní zápas Gustava Frištenského režisérky Libuše Rudinské. Cena
poroty byla udělena filmu Turnaj, který svět neviděl.
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Listopad 2019
Velké ruské kolo na náměstí

Liberecký advent u radnice měl v roce 2019 bohatý
program a také novinku – velké ruské kolo. Do výšky
radničních hodin se zájemci svezli za stovku, menší děti
zdarma.

Lidem se líbí zbrojnice

Hasičská zbrojnice v Krásné Studánce a školní jídelna
a kuchyně na ZŠ Švermova uspěly v soutěži Stavba roku
Libereckého kraje 2019. Nová hasičská zbrojnice v Krásné
Studánce podle návrhu architekta Vojtěcha Šruta zvítězila
v kategorii Cena veřejnosti. V téže kategorii bodovala
i rekonstruovaná jídelna a kuchyně na ZŠ Švermova, která
skončila na 3. místě. Projekt navrhl ateliér David.

Liberecká náplavka

Odstranění parovodních trubek teplárny z koryta Nisy je
počátek dlouhodobě připravovaného projektu revitalizace
okolí budovy krajského úřadu. Ten přinese Liberačanům
mimo jiné i novou lávku přes Lužickou Nisu včetně
očekávané náplavky.

K uctění památky odporu českých studentů proti režimu v listopadu let
1939 a 1989 připravilo město Liberec vzpomínkové shromáždění u pomníku
obětem okupace 1968 na náměstí Dr. E. Beneše. Na schodech radnice byl
slavnostně odhalen nový památník připomínající události roku 1989.

Sloučení MŠ a ZŠ v Ostašově vyřeší problém

Liberecká čtvrť Ostašov bude mít nově sloučenou
mateřskou a základní školu. Tento krok by měl vyřešit
dlouhodobě napjatou situaci v mateřské škole, která po
tříleté odmlce znovu vyhřezla letos v září. Nejkřiklavějším
projevem neuspokojivého stavu je alarmující fluktuace
pracovníků (od roku 2012 jich z mateřské školy odešlo na
čtyřicet).

Nové přechody na Dobiášově ulici

Na Dobiášově ulici vzniknou přechody pro pěší. Rada
města vybrala zhotovitele, kterým je spolenost Nisa
Credit, s.r.o., s nabídkovou cenou 2 246 624 Kč bez DPH.
Účelem stavby je zvýšení bezpečnosti zejména chodců
zklidněním dopravy a zpřehledněním dopravní situace
v řešené lokalitě.
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Do posledního místa zaplněné náměstí Dr. Edvarda Beneše vytvořilo
24. listopadu důstojnou kulisu slavnostního rozsvěcení vánočního stromu.
Bohatý adventní program se pak naplno rozjel v sobotu 30. listopadu, kdy
na náměstí Dr. E. Beneše začaly oblíbené adventní trhy.

Listopad 2019
Na Ještěd se vrátí skokani

Skokanské můstky na Ještědu opět ožijí. Město Liberec
žádá stát o dotaci na modernizaci skokanských můstků
na Ještědu za 30 milionů korun. Potřebné je zejména
vybudování nových ledových nájezdových stop
a výstavba větrných bariér. Bez těchto úprav totiž nebude
možné uspořádat v Liberci Světový pohár ve skocích na
lyžích v roce 2021. Městští zastupitelé schválili spoluúčast
města na modernizaci můstků v maximální výši 7,5 milionu
Kč. Stejnou částkou přispěje Liberecký kraj. Zbylých 15
milionů by mělo přidat Ministerstvo školství.

Ulice Dr. Horákové je plně průjezdná

Ulice Dr. Milady Horákové se po dokončení třetí etapy
rekonstrukce stala konečně oboustranně průjezdnou.
Na podzim proběhly jen poslední dodělávky chodníků
a osvětlení. V prosinci pak byla v opraveném úseku
osazena unikátní autobusová zastávka se zelenou
střechou.

Výstava k 30. výročí sametové revoluce. Na náměstí Dr. E. Beneše byla
v listopadu k vidění výstava fotografií z roku 1989.

Po morovém sloupu opraví město kapli

Liberec po morovém sloupu Matyáše Bernarda Brauna
investuje i do druhé významné barokní památky na území
města. Rezortu kultury a cestovního ruchu se podařilo
dohodnout se s římskokatolickou církví a získat na 50 let
do výpůjčky kapli Božího hrobu, která je rovněž umístěna
v tzv. barokní zahradě, tedy na bývalém hřbitově u kostela
Nalezení sv. Kříže na Malém náměstí. Opravy začnou
v roce 2020.

Letní sezona v MIC

V letním období od května do září navštívilo informační
centrum v Liberci 20 tis. lidí z toho 35 % cizinců, nejvíce
z německy hovořících zemí. Přestože oproti loňskému
roku k nám přišlo o 180 lidí méně, počet cizinců vzrostl
o neuvěřitelných 17 %.
V rámci projektu GreenNet došlo k odstranění nevzhledných starých parovodů
z koryta řeky Nisy. Kultivace veřejného prostoru bude pokračovat stavbou
náplavky u krajského úřadu.
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Prosinec 2019
Firmy dostanou nůž na krk

Délka uzavírek a dopravní omezení jsou častým předmětem kritiky veřejnosti. Město proto připravilo nové podmínky pro stavební firmy, které za prodlužující se termíny
budou platit.

Medaile města nejen pro ředitele

Rada města odsouhlasila návrhy na udělení Medailí města
Liberec v roce 2020. Nominace na čestné občanství
nebyly navrženy. Město Liberec udělí medaile za zásluhy
významným osobnostem: řediteli Botanické zahrady
v Liberci Miloslavu Studničkovi, řediteli Naivního divadla
Liberec Stanislavu Doubravovi, bývalé ředitelce Oblastní
galerie Liberec Haně Seifertové, bývalým ředitelkám
Krajské vědecké knihovny v Liberci Dagmar Helšusové
a Věře Vohlídalové a dřívějšímu dirigentovi Divadla F. X.
Šaldy Borisi Jonešovi.

Město chce pozemky v centru

Příležitost města ke znovunabytí velmi cenných pozemků
v oblasti „Papírového náměstí“ a pozemků u bývalých
LVT je iniciací Kanceláře architektury města (KAM). Rada
města záměr směny pozemků ve vlastnictví města se
společností Syner Group schválila.

Novinkou Libereckého adventu 2019 před radnicí na nám. Dr. E. Beneše bylo
25 metrů vysoké, 22 metrů dlouhé a 11 metrů široké ruské kolo.

Nový areál s památníkem

V rozsáhlém prostoru bývalé skládky vedle lesoparku
Opičák se intenzivně pracuje. Na pomezí Růžodolu
a Ostašova tak vzniká rekreační areál, který nabídne
volnočasové aktivity v podobě agility cvičiště pro psy,
přírodního amfiteátru, klidové zóny s lavičkami a dvou
naučných stezek. Ústředním bodem revitalizovaného
prostoru je pomník obětem první světové války.

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Neziskové organizaci Návrat byl předán do užívání nový
azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi ve Věkově ulici
v Ruprechticích. Azylový dům pokryje sociální služby,
které v Liberci, potažmo v Libereckém kraji, dlouhodobě
zcela chybí.
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Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm se po osmnácti ročnících
v jihočeské Třeboni bude v roce 2020 poprvé konat v Liberci. Město tak získalo
do svého portfolia významnou kulturní akci.

Prosinec 2019
Nové sociální bydlení v Žitavské

V Žitavské ulici byla úspěšnou kolaudací ukončena
rozsáhlá rekonstrukce bytového domu. Vzniklo tím
11 nových sociálních bytů v rámci projektu s názvem
„Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F“, který je
spolufinancován Evropskou unií.

Základní škola 5. května otevře v lednu

Základní škola 5. května bude opět sloužit pro výuku od
6. ledna 2020. Škola v roce 2019 prošla rozsáhlou
rekonstrukcí a modernizací. Úspěšná rekonstrukce za 74
milionů korun byla ukončena 3. prosince.

Zvyšuje se poplatek za komunální odpad

Zastupitelé shválili novou vyhlášku o poplatku za odpad.
Od 1. ledna 2020 se tak mění roční sazba na 720 Kč
z původních 492 Kč. Poplatek za odpady se v Liberci
naposledy zvyšoval v roce 2005.

Na konci roku probíhala architektonická soutěž o novou podobu Tržního
náměstí. S návrhy se měla možnost seznámit též veřejnost. Vítězem se stala
pražská architektonická kancelář ov-architekti.

Nová místa k parkování u Kláštera

Na základě přání veřejnosti město na ploše pod Klášterem
připravilo malé parkoviště pro 16 vozidel v placeném
tarifním pásmu C (žlutá). Parkoviště poslouží zejména
klientům zdravotnického zařízení Klášter, rodičům
nedaleké mateřské školy a návštěvníkům Liebiegovy vily.

Nejnovější animované filmy uvidíte v Liberci

Liberec se od roku 2020 stane pořádajícím městem
mezinárodního festivalu animovaného filmu Anifilm.
Prestižní přehlídka, jejíž historie sahá do roku 2002 a která
je nejvýznamnější akcí svého druhu ve střední Evropě, se
stěhuje z jihočeské Třeboně, která se mu stala těsnou.

Jaroslav Švihla v soutěži Senior roku

Akademický malíř Jaroslav Švihla z Liberce se letos umístil
v republikovém hodnocení na druhém místě. Nezávislá
porota vybírala z celkem 104 nominací. Cenu Senior
roku vyhlašuje projekt SenSen (senzační senior) Nadace
Charty 77 a jejím cílem je upozornit na spoluobčany, kteří
i přes svůj věk zůstávají aktivní.

Adventní koncerty spojené se zapalováním svící na adventním věnci v obřadní
síni historické radnice pořádá každoročně Komunitní středisko Kontakt
Liberec. Adventní věnec se čtyřmi svícemi slouží k symbolickému odpočítávání
čtyř týdnů adventu, doby příprav na Vánoce.
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