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Tisková zpráva 
po 11. schůzi Rady města Liberec  

 

Více jak 80 bodů měla na svém programu 11. schůze Rady města Liberec v roce 2017, která 

se konala v úterý 6. června.  

 

Město loni hospodařilo s přebytkem ve výši 156 milionů 
Bod č. 9: Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2016 a účetní závěrka statutárního města 

Liberec za rok 2016 

Město se svými finančními prostředky hospodaří tak, aby bylo za všech okolností schopno dostát svým 

závazkům. Znamená to, že veškeré výdaje musí pokrýt příjmy a zároveň se počítá s rezervou na 

nepředpokládané mimořádné výdaje. Hospodaření města v roce 2016 tento trend potvrdilo a město 

skončilo s přebytkem ve výši 156 milionů korun, tedy dvojnásobně vyšším než v roce 2015. Vyplývá to 

ze závěrečného účtu a účetní závěrky statutárního města Liberec, které odsouhlasili liberečtí radní. 

Přehledem hospodaření za loňský rok se bude zabývat také zastupitelstvo. 

Celkové příjmy města v roce 2016 činily 2,043 miliardy korun a meziročně se zvýšily o více než 100 

milionů. Tři čtvrtiny celkových příjmů tvořily daňové příjmy. Celkové výdaje činily 1,766 miliardy, což 

bylo o cca 60 milionů více než v roce 2015. 

 „Většinu loňského přebytku už máme zapojenou v letošním rozpočtu tak, aby bylo možné včas připravit 

plánované investice. Rezervu držíme každý rok, zejména pro případ nepředpokládaných výdajů,“ 

komentuje statutární náměstek Jan Korytář. 

Do celkové zadluženosti města se pozitivně promítlo navýšení umořovacího fondu o 70 milionů. V roce 

2016 tak reálně došlo ke snížení zadluženosti města o tuto částku. V umořovacím fondu bylo na konci 

roku 2016 naspořeno již 420 milionů korun. K dalšímu pozitivnímu vývoji by mělo v letošním roce 

přispět komplexní přefinancování dlouhodobé zadluženosti. 

„V červnu předložíme zastupitelstvu ke schválení finální návrhy nových smluv s Českou spořitelnou, 

které by měly přinést, díky snížení úroků, úsporu pro město přibližně 100 milionů korun,“ uvádí 

náměstek Jan Korytář. 

„Na poslední radě města bylo dohodnuto, že před podpisem nových smluv u České spořitelny bude ještě 

dán prostor pro získání alespoň jedné závazné nabídky od jiné banky, kterou se potvrdí, že město 

získává opravdu ty nejlepší podmínky na současném trhu. Na tomto ověření nyní intenzivně pracujeme 

ve spolupráci se společností Deloitte,“ dodává Filip Galnor, člen Rady města Liberec. 

 



 

Mateřská škola Pod Ještědem bude mít novou ředitelku  
Bod č. 31: Jmenování ředitelky Mateřské školy "Pod Ještědem", Liberec, U Školky 67, příspěvkové 

organizace 

Rada města jmenovala s šestiměsíční zkušební dobou do funkce novou ředitelku Mateřské školy Pod 

Ještědem. Stala se jí Bc. Pavla Chundelová, která od 1. 8. 2017 nahradí ve funkci dosavadní ředitelku 

Janu Flanderkovou, odcházející ze zdravotních důvodů do předčasného důchodu. 

Do květnového konkurzního řízení se původně přihlásily dvě uchazečky, ale jedna z nich se nakonec 

omluvila a nedostavila. Konkurzní komise se pak na základě předložených materiálů a řízeného 

pohovoru usnesla, že Pavla Chundelová je pro výkon ředitelky MŠ Pod Ještědem vhodnou kandidátkou. 

 

Zahrada u libereckého zámku bude na dva měsíce průchozí  
Bod č.41: Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemků 

 

Zahrada u libereckého zámku bude pro obyvatele Liberce a pro turisty otevřena po dobu letní sezóny 

2017. Rozhodla tak úterní rada, když souhlasila s usnesením o bezplatné výpůjčce.  

Na základě jednání vedení města Liberce s Ing. Petrusem Hermanusem Mariem Winkelmanem, 

jednatelem společnosti ÚSTÍ DEVELOPMENT s.r., dojde k bezplatnému užívání formou výpůjčky, a to 

od 1. července do 30. srpna 2017. 

„Jsem moc ráda, že jsme se s jednatelem dohodli a dojde tak k propojení pro pěší do parku Clam-Gallasů 

a do ulice Komenského a Gutenbergovy.  V této atraktivní lokalitě, v centru města, je to největší park. 

Mnoho lidí tady tráví volný čas a je škoda, aby se zahrada u zámku neukázala ve své plné kráse,“ říká 

náměstkyně primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch Karolína Hrbková. 

Statutární město Liberec bude po dobu dvou letních měsíců pozemek udržovat. Bezplatná údržba bude 

zajištěna ze strany Komunitních prací Liberec, o.p.s., a likvidaci odpadu zajistí Technické služby města 

Liberce, a.s. 

 „Prvotní investice do údržby zahrady bude zřejmě většího rozsahu, protože na pozemcích byla 

prováděna pouze minimální údržba, proto jsou nyní v tak zanedbaném stavu. To představuje uklidit 

plochy plné kup listí, větví, porostů, náletů a proschlých dřevin,“ vyjmenovává náměstkyně Karolína 

Hrbková. Další prodloužení výpůjčky pozemku v zahradě u libereckého zámku by bylo řešeno případně 

dodatkem ke smlouvě. 

 

V Kostelní to ožije dalšími doprovodnými akcemi  
Bod č. 67: Dotace na doprovodné akce k Farmářským trhům v Kostelní 

 

Rada města Liberce v úterý schválila dotaci ve výši 150 000 Kč na další doprovodné akce v Kostelní ulici 

u radnice. Materiál ještě projedná červnové zastupitelstvo.  

Společnost Elset spustila v dubnu tohoto roku ve spolupráci se statutárním městem Liberec Farmářské 

trhy v Kostelní ulici. Na místě, kde bývala tradiční městská tržnice je tak každý čtvrtek postaveno téměř 



20 stánků, které nabízejí regionální i „přespolní“ produkty, především od prvopěstitelů. Trhy si 

zakládají na pestrosti nabídky a čerstvosti produktů. 

„Za necelý měsíc svého fungování našly trhy v Kostelní ulici příznivce z řad občanů. Elset zajistil prodejce 

ze širokého okolí a snaží se dlouhodobě udržet kvalitu prodávaného zboží, co nejširší sortiment a 

adekvátní propagaci celého trhu, jako i její odpovídající organizační zajištění,“ komentuje primátor 

města Tibor Batthyány. 

V současné době jsou trhy, právě s ohledem na zachování kvality a pestrosti, pořádány jednou týdně, 

a to každý čtvrtek. Snahou a záměrem je oživit tuto lokalitu dalšími projekty, které by zajímavým 

způsobem doplnily dění v centru města a místo samotné. Jedná se o tematické dny na trhu v Kostelní. 

Pro rok 2017 to bude celkem 5 takových akcí, které budou zaměřené na sezónní komoditu či sezónní 

aktivity.  

„Na měsíc červen je připravena Jahodová neděle, na které návštěvníci ochutnají nejrůznější výrobky 

právě z jahod, nakoupí si z výběru kvalitních jahod. Celá akce bude doplněna doprovodným programem. 

Součástí pak bude samozřejmě i prodej dalších výrobků či produktů, které jsou na Farmářském trhu v 

Kostelní obvyklé,“ popisuje Michal Buzek, ředitel společnosti Elset. 

Dalšími náměty bude například grilování, švestky, jablka a podobně. Všechny tyto mimořádné akce 

budou pořádány o nedělích, aby oživily město i o víkendech. 

„Pořádání akcí s sebou nese náklady, které není možné hradit z výnosů samotných trhů, proto nyní 

žádáme město o finanční podporu ve formě dotace ve výši 30 tisíc na jednu akci, pro rok 2017 tedy o 

celkem o 150 000 Kč,“ dodává Michal Buzek. 

 

 

Na publikaci o dějinách Liberce přispěje město sto tisíc 
Bod č. 68: Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na vydání knihy "Dějiny Liberce" 

 

Radní Liberce schválili příspěvek 100 00 korun na vydání knihy Dějiny Liberce. Dotace bude uplatněna 

na přípravu autorského textu publikace. Kniha bude vydána do konce roku 2017. Dějiny Liberce 

představují 23 svazků edice Dějiny českých, moravských a slezských měst.  

 „Velmi se z poskytnutí této dotace těším, protože takto ucelené dějiny města, sepsané navíc kolektivem 

libereckých univerzitních historiků, vyjdou vůbec poprvé. A nadto v roce 440. výročí od udělení 

městských práv Liberci, což celému počinu propůjčuje značný symbolický význam. Pomůžeme tím 

nepochybně otevřít veřejnou diskuzi k řadě témat z naší minulosti, která tu zatím nedostatečně 

rezonují, protože jsou třeba vnímána jako sporná,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství, sociální 

věci a kulturu Ivan Langr. 

Plánovaný rozsah publikace je 700 tištěných stran a 1000 stran rukopisu s černobílými i barevnými 

ilustracemi v jednom svazku. Předpokládaný rozpočet na 1000 výtisků je podle nakladatelství NLN, s. 

r. o., 425 000 Kč bez DPH s tím, že vlastní vklad žadatele je 325 000 bez DPH. Materiál ještě projedná 

Zastupitelstvo města Liberce na svém červnovém zasedání. 

 

 



Léto na náměstí slibuje spoustu kulturních akcí. Chybět nebude pláž 
Bod č. 69: Schválení výjimky ze směrnice rady č. 3 RM Zadávání veřejných zakázek SML na kulturní 

akci -LÉTO NA NÁMĚSTÍ 2017- a uzavření smlouvy o spolupráci 

 

Na sérii kulturních a společenských akcí na náměstí Dr. E. Beneše se mohou v červenci a srpnu těšit 

Liberečané a návštěvníci města. Před radnici se po roce vrací Léto na náměstí. Po celé dva měsíce 

přinese žánrově bohatý program, který nabídne tradiční Bohemia JazzFest, hudební koncerty, divadelní 

představení, oblíbenou tančírnu, prezentace místních spolků a mnoho dalších kulturních a osvětových 

akcí. Stejně jako v loňském roce, tak i letos si mohou Liberečané odpočinout a osvěžit se na písečné 

pláži s palmami. Nebudou tak chybět lehátka a plážový bar s nabídkou letních drinků. 

„Smyslem pláže na náměstí není suplovat skutečnou pláž někde u vody, ale zpestřit kulturní program a 

přilákat do centra města více lidí. Celkově jde o to oživit centrum a navodit příjemnější atmosféru během 

letních prázdnin. A tak se také při loňské premiéře stalo, měli jsme spoustu pozitivních ohlasů jak od 

místních, tak od turistů. Věřím, že i letos si pláž najde svoje příznivce,“ řekl primátor Tibor Batthyány. 

Akce bude pro město zajišťovat společnost ELSET, která se osvědčila při pořádání vánočního a 

velikonočního programu. Smlouvu o spolupráci schválili liberečtí radní. 

 „Konkrétní program ještě tajíme, ale bude opět atraktivní směsicí koncertů různých žánrů v provedení 

libereckých kapel, rukodělných dílniček či sportovních a vzdělávacích akcí, stejně jako prezentací 

nejrůznějších neziskových organizací, které jsou spíše alternativní drobnější nabídkou. Chybět ale 

nebude ani populární hlavní proud, tedy divadelní představení, Bohemia JazzFest nebo třeba nejméně 

dva taneční večery. Chceme zkrátka dát lidem v létě příležitost vyrazit do centra a pobavit se,“ uvedl 

náměstek primátor pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr. 

 

Liberec chce lidem bez domova pomáhat shánět nové bydlení 
Bod č. 72: Záměr realizace pilotního projektu Housing first na území SML 

 

Efektivnější způsob, jak pomoci lidem bez střechy nad hlavou a v tíživé životní situaci, chce zavést 

město Liberec. Hodlá proto spustit projekt Housing first (Bydlení především), který vychází z 

předpokladu, že pokud se má člověk opětovně postavit na vlastní nohy, musí mít nejdřív kde bydlet. 

Město Liberec pro účely prvního roku projektu postupně vyčlení maximálně 20 nájemních bytových 

jednotek a zaměří se přitom na nejzranitelnější osoby - zdravotně postižené na ubytovnách, lidi 

propadající sítí sociálních služeb, ohrožené ženy či rodiny s dětmi nízkého věku apod. 

Cílem projektu je tedy zprostředkovat této cílové skupině nezásluhovým způsobem co nejdříve vlastní 

bydlení jako základní lidskou potřebu a východisko pro důstojnou existenci. Díky stabilizaci bydlení, jež 

skýtá klientům pocit bezpečí a předvídatelnosti, pak rodiny i jednotlivci mohou stavět svou další 

budoucnost. Souběžně je jim poskytována intenzivní sociální práce prostřednictvím služeb neziskového 

sektoru i města, aby byli schopni bydlení financovat a neocitli se záhy v ohrožení jeho ztrátou.  

 „Tento projekt bude vhodně doplňovat dva současné způsoby přidělování bytů – sociální bydlení, které 

standardně přiděluje byty vybraným sociálním skupinám, a prostupné bydlení, v němž poskytujeme 

bydlení jednotlivcům takzvaně za zásluhy, tedy pokud si za přispění sociálních služeb dobře osvojují 

kompetence k jeho udržení a financování. Housing first se primárně odvíjí od principu potřeby, tedy 

neposuzuje, zda lidé bydlení zvládnou, ale zda je pro ně nezbytné,“ vysvětluje náměstek primátora pro 

školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr. 



Zkušenosti z měst, kde Housing first už funguje, ukazují, že se tento přístup vyplácí. Bezdomovectví 

takto řeší již čtvrtstoletí v USA a v posledních letech v řadě evropských metropolí, například v Londýně, 

Amsterodamu, Lisabonu, Vídni a od loňského roku také v Brně, kde nabídli náhodně vylosovaným 50 

rodinám z komerčních ubytoven a azylových domů možnost bydlet v obecních bytech. Za necelý rok se 

tady projekt setkal s velmi dobrým přijetím. V několika rodinách se výrazně zvýšil zájem dětí i rodičů o 

školní povinnosti a několik nájemníků si už našlo zaměstnání, selhává asi jen 5 rodin (dluh nižší než dva 

nájmy). 

„Financování nájmů přitom bude vyřešeno prostřednictvím přímých plateb z dávek na bydlení  - státní 

sociální podpora či hmotná nouze - úřadem práce. Klienti získají smlouvy na jeden rok, po vyhodnocení 

se jim opět mohou prodloužit. Musejí souhlasit i s návštěvou sociálního pracovníka alespoň jednou 

týdně. Projekt budeme už v létě stážovat přímo v Brně, získáme  - spolu s dalšími třemi městy - navíc 

odbornou podporu Platformy pro sociální bydlení, která pro Liberec vyčlení na půl úvazku jednoho svého 

specialistu,“ dodává náměstek Ivan Langr. 

Od srpna 2015, kdy Liberec zcela změnil přístup v přidělování bytů (pouze vybraným cílovým skupinám, 

které nemají možnost se uplatnit na komerčním trhu s byty), se přitom podařilo zabydlet 247 nových 

klientů, dalším 117, kteří splňovali požadavky systému, byla prodloužena nájemní smlouva. 

V prostupném bydlení pak Liberec umístil 14 klientů. „Skutečný počet lidí – rodiny s nezletilými dětmi, 

lidé s nízkými příjmy, s hendikepy, senioři, lidé ohrožení ztrátou bydlení, kteří nově bydlí, je samozřejmě 

daleko vyšší, než je počet uzavřených smluv. Město díky tomu začíná konečně naplňovat roli sociálně 

vnímavé komunity k těm občanům, kteří mají v mnoha směrech zhoršené podmínky k životu. A od toho 

tu veřejná správa je,“ uzavírá náměstek Ivan Langr. 

 

 

 


