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Tisková zpráva 
  

Organizace města dostaly navíc přes 18 miliónů 

Velké příspěvkové organizace dostaly letos z rozpočtu města oproti roku předchozímu navíc na provoz 

o více než 18 miliónů korun. Statutární město Liberec se tímto krokem jednoznačně hlásí k 

zodpovědnosti za budoucí existenci a rozvoj obou divadel, zoo, botanické zahrady i sociálních organizací, 

které plní veřejnou službu pro statisíce návštěvníků a klientů. 

„Naše organizace by tak nadále neměly živořit, ale naopak se mohou po rozpočtově hubených letech 

konečně nadechnout a odvážněji plánovat své nezbytné výdaje např. na provoz, opravy či marketing. 

Souběžně jim budeme nechávat i peníze z tzv. odpisů z nemovitého majetku, které po více než 10 let 

odváděly zpět městu. To od letošního roku platí pro všechny organizace s výjimkou zoologické a 

botanické zahrady, jimž odpisy budeme vracet postupně v příštích dvou letech,“ vysvětlil náměstek 

primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr. 

Celkem tak do organizací letos půjde navíc o zhruba 23,5 miliónu, dalších 6 miliónů je ještě plánováno 

na opravy a investice. „Navýšení odpovídá schváleným cílům ve strategiích rozvoje organizací, které jsme 

spolu s dozorčími radami zpracovali loni, umožnila jej i výměna Dětského centra Sluníčko za DDM Větrník 

s Libereckým krajem, která městu ušetřila takřka 20 miliónů,“ uvedl Ivan Langr. 

Město se přitom chce dohodnout s Libereckým krajem i na budoucím spolufinancování investic 

především v ZOO Liberec a Divadle F. X Šaldy, které jsou investičně dlouhodobě podfinancované a 

zároveň mají výrazně nadregionální charakter. „Navrhli jsme kraji vstupní teze dohody o 

spolufinancování s tím, že město recipročně výrazněji zafinancuje šest poboček Krajské vědecké 

knihovny, které má na svém území. Vycházíme z toho, že podíl na investicích je pro kraj daleko 

transparentnějším a snáze prezentovatelným využitím prostředků, než kdyby se podílel na provozních 

nákladech. Nejde tady o to, kdo organizace zřizuje, ale jaké územní struktuře obyvatel slouží,“ řekl Ivan 

Langr. 

 

 



 

 

Kontakt pro média: 

Jana Kodymová, DiS. 

tisková mluvčí, oddělení tiskové a vnějších vztahů, odbor Kancelář primátora  

Statutární město Liberec  
Magistrát města Liberec  
nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 
   
mobil: +420 778 760 927 
tel.: +420 485 243 182 
e-mail: kodymova.jana@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 
www.facebook.com/cityliberec 
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