Tisková zpráva
XIV. zasedání Rady města Liberec
Radní Statutárního města Liberec se na svém letošním čtrnáctém jednání konaném v úterý 1. září 2009 zabývali téměř 20
body. Jako obvykle byly na programu zasedání otázky ze všech důležitých součástí správy města; konkrétně rozpočtové
otázky, protokoly z kontrol hospodaření městských organizací či návrh na úpravu obecně závazné vyhlášky.

Čerpání rozpočtu za první pololetí
Bod č. 6: „Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. pololetí 2009“

Čerpáním rozpočtu za 1. pololetí letošního roku se radní sice zabývali, avšak svým vzetím materiálu na vědomí
jej v souladu s právními normami pouze zařadili na program jednání zastupitelů, kteří o něm budou jednat již na
dnešním zasedání.
Zastupitelstvo přijalo od počátku roku do konce prvního pololetí celkem 4 rozpočtová opatření (RO). Hlavní
ukazatelé hospodaření města za 1. pololetí roku jsou následující:
Příjmy po konsolidaci (v tis. Kč)

908 161

55% plnění

Výdaje po konsolidaci (v tis. Kč)

902 431

51% plnění

Financování (v tis. Kč)

- 5 730

6% plnění

Podle údajů o stavu rozpočtu města za první pololetí roku 2009 je tedy zatím možné soudit, že odhad poklesu
příjmů města, zejména způsobený zpomalením ekonomiky, byl na sklonku loňského roku správný. Pokud do konce
roku nenastanou žádné významnější komplikace, měl by být liberecký rozpočet naplněn podle schváleného plánu.
Aktualizace vyhlášky o pohybu psů ve městě
Bod č. 16: „Aktualizace obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů“

Technické změny je třeba provést v městské obecně závazné vyhlášce, která upravuje pravidla pro pohyb psů
na území Liberce a zároveň stanovuje plochy, kde je možné volné pobíhání psů. Původní dokument platí od ledna
2006 a od té doby došlo ve městě pod Ještědem k mnoha změnám, které se nevyhnuly ani lokalitám
zmiňovaných v příloze vyhlášky. Ta totiž mimo jiné vymezuje prostory pro volné pobíhání psů a z různých
důvodů se tedy stala neaktuální. Důvodem je například privatizace některých pozemků, jejichž vyřazení ze
seznamu aktualizace navrhuje. Dalším podnětem pro změnu vyhlášky bylo zařazení neprivatizovatelných
některých ploch, které jsou vhodné pro venčení psů a které zatím nebyly v příloze vyhlášky uvedeny. Celkově se
tak možnost venčení psů bez vodítka v Liberci rozšiřuje.
Návrh nyní poputuje na stůl zastupitelů, kteří se jím budou zabývat na svém zasedání koncem září.

V Liberci 1. září 2009

Martin Korych
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec
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