
V Liberci 10. prosince 2014 

 

Tisková zpráva 
po 2. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Téměř čtyřicet bodů měla na svém programu 2. schůze Rady města Liberce, která se uskutečnila 

v úterý 9. prosince 2014. 

 

Představenstvo technických služeb je opět v plném počtu 

Valná hromada Technických služeb města Liberce na svém zasedání v úterý 9. prosince zvolila nové 

představenstvo společnosti. V tomto orgánu usednou za Změnu pro Liberec Jaromír Baxa a Milan 

Porš, za hnutí ANO 2011 Eva Karhanová Horynová a Jiří Dušátko, a dále Michal Hron za Starosty pro 

Liberecký kraj. „Od tohoto kroku si slibuji především to, že právě nadcházející nápor zimy zvládnou 

technické služby na sto procent k plné spokojenosti občanů,“ řekl technický náměstek primátora 

Tomáš Kysela.  

Personální složení představenstva musela řešit rada města, která tvoří valnou hromadu TSML, 

urychleně právě proto, že na začátku prosince odstoupili z představenstva TSML tři lidé z pěti, a 

představenstvo tudíž nebylo usnášeníschopné. Úkolem nového představenstva bude kromě běžné 

agendy příprava změny fungování orgánů TSML tak, aby politici zasedali v budoucnu pouze v dozorčí 

radě. Předsedu si zvolí sami členové představenstva. 

 

Příjmy i výdaje města se zvýšily o obdržené dotace 

Bod č. 3a: Návrh rozpočtového opatření č. 9A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2014 

Několik finančních dotací, které obdrželo statutární město Liberec, zahrnula nyní rada města do 

příjmů i výdajů hospodaření. Město získalo například od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

doplatek příspěvku na výkon pěstounské péče (12.000,- Kč), dotaci od ministerstva vnitra na pořízení 

mobilní kamery (149.411,- Kč) a monitorovacího zařízení (500.000,- Kč) ve vozidlech Městské policie, 

anebo doplatky zahraničních stáží pro pedagogy mateřských škol (14.555,- Kč)  

 

Radní schválili pravidla hospodaření města podle rozpočtového provizoria 

Bod č. 3c: Pravidla rozpočtového provizoria statutárního města Liberec na rok 2015 



Podle jakých pravidel bude příští rok hospodařit město Liberec do okamžiku, než zastupitelé schválí 

definitivní podobu rozpočtu na rok 2015, odsouhlasila rada města. V souboru opatření je například 

závazek, že maximální měsíční výdaje jednotlivých odborů nepřesáhnou 8,3% jejich běžných výdajů 

ze schváleného rozpočtu města a řízených organizací na rok 2014. Po dobu rozpočtového provizoria 

dále například nesmí statutární město Liberec pořizovat řádný dlouhodobý hmotný či nehmotný 

majetek, uzavírat nové smlouvy a sjednávat nové závazky.  

„Město nebude provádět žádné investice s výjimkou těch, které jsou minimálně z 75% zajištěny 

z dotací nebo vyplývají z již dříve uzavřených smluv,“ upřesnil primátor Tibor Batthyány. „Přijetí 

rozpočtu plánujeme již na lednovém zastupitelstvu,“ dodal.  

Podle rozpočtového provizoria město Liberec ve své historii již jednou hospodařilo, a to první dva 

měsíce roku 1999 za primátora Jiřího Ježka. Není to nic neobvyklého, podobně už léta postupuje i 

sousední Jablonec nad Nisou. 

 

Na dokončení 1. etapy rekonstrukce kina Varšavy město přidá dalších 400 tisíc korun 

Bod č. 12a: Poskytnutí účelové dotace spolku Zachraňme kino Varšava 

O poskytnutí účelové dotace ve výši 400.00,- Kč k dokončení 1. etapy rekonstrukce kina Varšavy 

požádal statutární město Liberec spolek Zachraňme kino Varšava. Město Liberec již vyčlenilo na 

nultou a první etapu tzv. malé rekonstrukce částku 1,8 milionů korun, včetně DPH. Podle spolku 

Zachraňme kino Varšava však bude na dokončení rekonstrukce a uvedení do provozu foyer v přízemí 

a prostoru Barrandoff v patře potřeba dalšího 1,1 milionu korun, včetně DPH.  

Tuto částku rozdělil spolek na několik dílů, 300.000,- Kč tvoří účelová dotace Libereckého kraje, 

dalších 300.000,- Kč shromáždil spolek z veřejné sbírky, grantů a členských vkladů, dalších 400.000,- 

Kč by mělo přidat město Liberec a zbylých 100.000,- Kč slíbilo ještě zajistit samo sdružení. Poskytnutí 

účelové dotace ve výši 400.000,- Kč spolku Zachraňme kino Varšava liberečtí radní schválili. 

Rozhodující slovo pro přidělení finančního příspěvku budou mít ještě liberečtí zastupitelé. 

„Jsme rádi, že nám město vyšlo vstříc a ještě tak rychle. Zachrání nás to, protože jsme peníze už 

investovali do několika věcí, zaplatili ze svého zálohy. Doufáme, že poskytnutí účelové dotace schválí i 

zastupitelé,“ řekl za spolek Zachraňme kino Varšava architekt Jiří Žid s tím, že právě pro liberecké 

zastupitele připravil spolek prohlídku současného stavu Varšavy. Uskuteční se 16. prosince od 17.00 

hodin. 

Nyní probíhající etapa rekonstrukce kina má za cíl vybudovat ve foyer kinokavárnu a v patře malý 

kinosál, kde by se mělo promítat do doby, než se uskuteční rekonstrukce velkého sálu (3. etapa). Tzv. 

malá rekonstrukce si podle projektu vyžádá celkem zhruba 5 milionů korun. Účelová dotace 400.000 

korun půjde na práce, které v kině, jež je majetkem města, již proběhly. 

 

 

 



Přípravu integrovaného plánu posílí v budoucnu nový zaměstnanec magistrátu 

Bod č. 19b: Změna organizačního řádu MML, navýšení počtu zaměstnanců na odboru SR od 1. 1. 

2015 

Namísto externích spolupracovníků, jak tomu bylo doposud, bude pomáhat s přípravou projektu 

„Integrovaný plán rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou“ nový stálý zaměstnanec magistrátu 

města. Toto posílení odboru strategického rozvoje a dotací, oddělení rozvojové koncepce, schválili 

nyní radní. Nový pracovník vzejde z výběrového řízení, které se uskuteční na začátku příštího roku. 

Bude využit pro tvorbu dokumentu, podání žádosti a jednání s řídícími orgány operačního programu. 

Celkový počet zaměstnanců Magistrátu města Liberce tak bude od 1. 1. 2015 činit 373.  

„V této chvíli máme přes 430 připomínek, které je potřeba vypořádat. Budeme zřizovat Řídící výbor, 

pracovní skupiny, vrátíme se k revizi strategického zaměření, k návrhové části a hlavně musíme IPRÚ 

zrevidovat i vzhledem k aktualizované metodice. Není tedy v silách oddělení řešit tyto úlohy při 

současném počtu pracovníků,“ vysvětlila Dana Štefanová, vedoucí oddělení rozvojové koncepce.  

Jak doplnil Jan Korytář, náměstek primátora pro ekonomiku a strategický rozvoj a dotace, vedení 

města chce, aby některé práce, které dosud zastávaly externí firmy, přešly zpět na město. „Jednou 

z věcí je příprava IPRÚ, kde se bude jednat o to, jak využít zhruba dvě miliardy evropských dotací. Je 

potřeba, aby tento proces mělo město maximálně pod kontrolou, proto jsme se rozhodli nevyužívat 

služeb externích firem, ale raději posílit odbor strategického rozvoje,“ doplnil. 

 

Město může žádat o dotace na obnovu kulturních památek 

Bod č. 21: Program regenerace městské památkové zóny Liberec pro období let 2015 – 2019 

Už v roce 1992 byla Ministerstvem kultury České republiky prohlášena městská památková zóna 

Liberec a brzy poté byl městem zpracován první program regenerace památek. Program se připravuje 

většinou na čtyřleté období. Po jeho uplynutí je nutné jej aktualizovat. Rada města schválila poslední 

aktualizaci - Program regenerace městské památkové zóny Liberec pro období let 2015 – 2019. „Na 

základě tohoto programu může město Liberec žádat ministerstvo kultury o finanční dotace na obnovu 

kulturních památek v památkové zóně, a je současně dobrým expertním podkladem i pro rozhodování 

v dalších oblastech, například pro plán investic,“ upřesnila Karolína Hrbková, náměstkyně primátora 

pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí. 

 

Město Liberec je ochotné se dohodnout se společností ELTODO-CITELUM mimosoudně 

Bod č. 31a: Věc: Věcný záměr dohody o částečném narovnání mezi statutárním městem Liberec a 

společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. ze dne 2. 12. 2014 

Už od roku 2012 trvá soudní spor statutárního města Liberec se společností ELTODO-CITELUM. Ten 

začal tím, že město vypovědělo Eltodu smlouvu o poskytování služeb, nájmu veřejného, slavnostního 

a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení, uzavřenou dne 31. května roku 2006. 

Společnost Eltodo napadla odstoupení města od smlouvy u soudu, kde se snažila žalobou dokázat, že 



odstoupení od smlouvy je neplatné. To je jádrem zmíněného soudního sporu. Nyní poslala firma 

ELTODO-CITELUM vedení města Liberce svůj návrh na dohodu o částečném narovnání, tedy návrh na 

řešení sporu mimosoudně pomocí dohody. Rada města se přiklonila k variantě, aby společnost 

ELTODO-CITELUM dopracovala a konkretizovala věcný záměr dohody o částečném narovnání ze dne 

2. 12. 2014.  

„Jsme připraveni jednat o mimosoudní dohodě, ale potřebujeme k tomu od společnosti Eltodo 

konkrétnější podmínky. Samozřejmě, že budeme usilovat o to, aby následné částečné narovnání bylo 

pro město Liberec co nejvýhodnější,“ uvedl primátor Liberce Tibor Batthyány. 

 

Výbory zůstanou zachované jako dosud, koalice chce ale v budoucnu snížit počet členů 

Bod č. 35b: Zřízení výborů Zastupitelstva města Liberec 

Rada města se shodla na tom, že všechny čtyři výbory libereckého zastupitelstva budou zachované i 

v budoucnu. Jedná se o finanční výbor, kontrolní výbor, výbor pro školství, výchovu a vzdělávání a 

výbor pro rozvoj a územní plánování. Časem by ale mělo dojít ke snížení počtu členů výborů 

z dosavadních 13 na 11. Své členy budou stejně jako v minulosti do výborů nominovat předsedové 

jednotlivých politických klubů zastupitelstva. 

 

Mgr. Zuzana Minstrová 

Tisková mluvčí 
odbor Kancelář primátora 
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