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po 17. Radě města Liberec 
 

 

Více jak šedesát bodů mělo na svém programu 17. zasedání Rady města Liberec, které 

se konalo v úterý 16. října 2012. 

 

Přes 1,7 milionu korun ušetřilo Statutární město Liberec díky transparentním výběrovým 

řízením na zpracování projektů. Jednalo se o tři projekty: využití areálu bývalého Lesního 

koupaliště pro Lesní informační středisko, rekonstrukci tělocvičny na ZŠ Sokolovská              

a rozšíření ZŠ Broumovská o mateřskou školu. V rámci tohoto projektu vznikne v části 

pavilonu této základní školy nová mateřská škola o dvou třídách pro 54 dětí, která se zaměří 

na rozvoj cizích jazyků.  

 

Městští radní odsouhlasili vypsání již 5. kola výzvy pro zájemce o přidělení dotací ze 

Sportovního fondu Statutárního města Liberec v roce 2012. Peníze město rozdělí tentokrát na 

pravidelnou sportovní činnost mládeže (tj. pronájem sportovišť a tělocvičen, provozní 

náklady nebo nákup sportovního investičního majetku) pro zbytek roku 2012. O dotaci se 

mohou přihlásit do úterý 23. října 2012 jak fyzické a právnické osoby, tak i nestátní 

organizace nebo spolky, sdružení a nadace. Sportovní fond pro rok 2012 navýšilo letos           

v červnu městské zastupitelstvo, a to na 5,315.000 Kč. 

 

Městu se podařilo najít banku, která zajistí předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU. 

Vítězem výběrového řízení na poskytnutí revolvingového úvěru se stala Equa bank se sídlem 

v Praze. Výše limitu úvěru: 150 000 000,- Kč, konečná splatnost: 30.4.2015, úroková sazba: 

pohyblivá (1M PRIBOR + 4,16% p.a.), poplatek za zpracování: 300.000,-Kč. Za úvěr bude 

město ručit nemovitostí v majetku obchodní organizace města SAL s.r.o. – Tipsport arénou 

Liberec. Úroková sazba je pohyblivá, a tak SML může profitovat z historicky nejnižších 

referenčních sazeb. V horizontu 1-2 let není očekáván výrazný nárůst základních sazeb. Pevná 

odchylka 4,16% p.a. Na základě desítek proběhlých jednání s finančními institucemi v rámci 

vypsaných soutěží lze tuto odchylku hodnotit jako velmi dobrou. Jednorázový poplatek činí 

0,2% z výše limitu, což je obvyklá výše na našem bankovním trhu. 

 

Poskytovatele revolvingového úvěru hledalo vedení města od začátku letošního roku. V únoru 

bylo vypsáno otevřené zadávací řízení na veřejnou zakázku na „Poskytnutí revolvingového 

investičního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů Evropské unie“,       

v němž zadavatel neobdržel žádnou nabídku. Následovala další zadávací řízení, z posledního 

vzešla Equa bank. 

 

Rada města odsouhlasila rozpočtové opatření, kdy dochází například k vyřazení výnosové 

položky z prodeje letiště (100 mil. Kč). K pokrytí vyřazených položek budou sloužit 

především navržené úspory. Například 33,9 milionů korun získá město Liberec v položce 

IPRM – vlastní zdroje, neboť nebude připravovat všechny původně zamýšlené projekty. Další 



desítky milionů vezme město z našetřené rezervy, kde je nyní 70.581.235,- Kč. Půjde přesně  

o částku 55 milionů korun. Návrh rozpočtového opatření budou ještě schvalovat zastupitelé. 

 

 

 

V Liberci 18. října 2012 


