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Klíčové produkty            

Poskytování IT služeb.

Správa datových sítí, rozvoj metropolitní sítě.

Servis kartového centra pro Liberecký kraj.

Projekt Krajské čipové karty OPUS CARD.

Rozvoj IT městské skupiny.
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Hospodaření            
Společnosti Liberecká IS, a. s. se podařilo zvýšit objem služeb ve 
svých tradičních produktech i v projektových zakázkách. Dařilo 
se jí především po stránce ekonomické, proto si na následující 
období vytyčila strategický finanční plán, jehož cílem je postupné 
snižování ztráty způsobené v minulých období. Ve sledovaném 
období nebyla poskytnuta žádná peněžitá ani naturální plnění 
členům orgánů. Společnost nevlastnila žádné cenné papíry, 
nepřijala žádnou dotaci na investiční nebo provozní účely ani 
neeviduje manka či přebytky zásob. 

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok     2007  2008

Výkony:     47 953  50 671
Tržby za prodané zboží:  913  1 473
Tržby z prodeje majetku a materiálu:  17  0
Výkonová spotřeba:    25 329  21 987
Osobní náklady:    16 732  16 719
Daně a poplatky:    96  92
Odpisy:    15 735  15 202
Přidaná hodnota:    22 748  28 968

Hospodářský výsledek:  -10 439 -6 578

Rozvaha (tisíce Kč)

    31. 12. 2007  31. 12. 2008

Aktiva celkem:  81 466   71 016
Dlouhodobý majetek:   70 919   62 629 
Oběžná aktiva:  8 685   6 463
Časové rozlišení:    1 862   1 924

Pasiva celkem:   81 466   71 016
Vlastní kapitál:   56 738   50 535
Cizí zdroje:    24 366   20 354
Časové rozlišení:   362   127
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Základní údaje            
Název: ELSET, s. r. o.
Sídlo: Dvořákova 10, 460 01 Liberec 1
Identifikační číslo: 254 21 727
Ředitel: Ing. Michal Buzek
Telefon: 485 101 748 
E-mail: elset@elset.cz     
Internet: www.elset.cz
 

Charakteristika            
Společnost ELSET, s. r. o. byla založena v roce 2000 a patří do skupiny 
firem statutárního města Liberec. Jedná se o dceřinou společnost 
firmy Liberecká IS, a. s., která je jejím jediným společníkem. Pro 
své klienty společnost zajišťuje reklamní kampaně od počátečního 
návrhu reklamní strategie až po její realizaci. Mezi poskytované 
služby firmy Elset, s. r. o.  patří venkovní reklama, služby v oblasti PR, 
grafické návrhy, zpracování tiskovin a výročních zpráv a další služby 
v marketingové komunikaci. Pro město Liberec firma provozuje 
komunální orientační systém na veřejném osvětlení a zajišťuje 
navigační systém pro desítky privátních společností. Své služby 
poskytuje samosprávě města a organizacím zřizovaným statutárním 
městem Liberec, ale i privátním subjektům.
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Statistika            
Rok     2004 2005  2006  2007 2008

Počet pracovníků:   2 5 6       6         5
Počet řešených velkých projektů: 4 6 9     11       16
Navigovaných komerčních cílů v Liberci: 98 112 131 140 172

Zhodnocení činnosti            
Z hlediska věcného plnění a realizovaných zakázek lze považovat rok 2008 za úspěšný. 
Společnost více rozvíjela spolupráci zejména s komerčními subjekty mimo oblast venkovní 
reklamy a navigačních systémů a realizovala širší spektrum zakázek v reklamní činnosti. 
U některých zakázek pro naše klienty – Cilantro (Ambiente), Nicorette, VZP byla realizována 
celá řada komunikačních nástrojů při řešení jednotlivých projektů. Úspěšně proběhla akce 
Vaří celý Liberec, započal se projekt Nekuřácké restaurace. Společnosti se daří naplňovat 
strategický plán, který byl stanoven v roce 2007 a následně aktualizován až do roku 2009. 
Dlouhodobě byly poskytovány služby v rámci městské skupiny, výrazným krokem mimo 
obvyklou spolupráci bylo spuštění nových internetových stránek Divadla F. X. Šaldy, 
příprava webových stránek pro Technické služby města Liberce a. s., které ale z důvodu 
organizačních změn nebyly spuštěny, a aktualizace stránek Citycard. Již dlouhodobě firma 
Elset, s. r. o. zpracovává souhrnnou výroční zprávu statutárního města Liberec a výroční 
zprávy obchodních společností městské skupiny. 
Dlouhodobou strategií společnosti je přeshraniční spolupráce. V loňském roce proběhly 
dvě velké akce pro německá média, a to pro město Jablonec nad Nisou a Lázně Kundratice. 
Bohužel v této oblasti nedošlo k navázání kontaktu s německým partnerem pro bližší 
spolupráci, zejména v oblasti získání dotace na přeshraniční spolupráci. 
Významnou činností společnosti je provozování navigačních systému na veřejném 
osvětlení. Daří se udržovat vzájemně výhodný stav se správcem veřejného osvětlení 
společností Eltodo. Nadále pokračoval mírný růst tržeb z komerčních navigačních 
systémů a dalších reklam na veřejném osvětlení. Společně se statutárním městem 
Liberec společnost připravovala žádost o dotaci z EU na změnu komunálního orientačního 
systému. Bohužel SML bylo v této žádosti neúspěšné, přesto na podzim roku 2008 
na základě veřejné soutěže společnost získala zakázku na změnu orientačního systému 
v Liberci. Na konci roku byly provedeny projektové přípravy a zároveň byla zahájena vlastní 
realizace. Po deseti letech byl demontován ne příliš úspěšný sektorový systém, který byl 
nahrazen novými směrníky a značením ulic.
Společnost Elset, s. r. o. také realizovala velkou část venkovní reklamy pro MS 2009 
v Liberci. Tento projekt ale provázely komplikované obchodní vztahy s objednatelem.
Elset, s. r. o. se významně podílel na změně smluvních vztahů mezi euroAWK a SML, 
týkající se reklamních zařízení na majetku města. SML získalo pro další období výhodnější 
obchodní podmínky a byl splněn požadavek DPML na převod některých čekáren 
s reklamním zařízením do majetku DPML.
V loňském roce se společnost angažovala ve věci správy majetku SML pro reklamní využití. 
Podařilo se získat první povolení pro umístění legálních reklamních zařízení na městském 
majetku, respektive mobiliáři. Tento proces je však nepružný, celá administrativa trvá 
přibližně 12 měsíců. Rok 2008 byl již tradičně ukončen vydáním autorského kalendáře 
dvorního grafika a fotografa společnosti Pavla Duška, který je věnován zákazníkům 
a obchodním partnerů společnosti.

Trendy vývoje – tržby za prodej zboží a služeb (mil. Kč)

Rok    2003  2004  2005 2006 2007 2008

Tržby    3,6 5,3 9,0 8,3    10,7   11,9
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Hospodaření            

Hlavní údaje z účetní závěrky: (tis. Kč)

Rok    2005 2006  2007    2008

Aktiva 
Stálá aktiva:    1 161 1 042  882    1 653  
Oběžná aktiva:   2 951 2 384  3 148   3 294
Ostatní aktiva:   203 130  666     474

Pasiva 
Vlastní kapitál:   1 597 1 492  1 563   1 858 
Cizí zdroje:   2 235 1 472  2 117     2 659
Ostatní pasiva:   483 592  1 015    904
Výnosy celkem:   9 286 8 384  10 759   11 909
Náklady celkem:  8 801 8 239   10 606   11 452

Hospodářský výsledek: 485 237     153   457
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Základní údaje            
Název: Sportovní areál Ještěd a.s.
Sídlo: Jablonecká 41, 460 01 Liberec 5
Identifikační číslo: 254 37 941
Ředitel: PaedDr. Vít Pražák
Telefon: 602 101 381 
E-mail: info@jested.cz     
Internet: www.skijested.cz
 

Charakteristika            
Akciová společnost Sportovní areál Ještěd vznikla v roce 2001 a jejím hlavním předmětem 
činnosti je provozování lanovek a lyžařských vleků, ale i organizování sportovních soutěží. 
Společnost má tři střediska –  Ski areál Ještěd, Skokanský areál Ještěd  a Rekreační a sportovní 
areál Vesec (RASAV). Ještědský areál nabízí lyžařské veřejnosti přibližně 9,5 kilometrů sjezdových 
tratí různé obtížnosti, tři lanové dráhy a čtyři vleky. Ski areál Ještěd dokáže poskytnout služby 
rodinnému lyžování s dětmi  i náročným sportovním lyžařům. V letní sezoně je lanová dráha 
Skalka využívána pro přepravu turistů a cyklistů. RASAV byl vybudován pro konání MS 
2009 v klasických lyžařských disciplínách, ale  jeho využití pro nejširší veřejnost je především 
v letních  měsících. Zde najdou tratě inline bruslaři, cyklisté či běžci. Areál je hojně využíván 
jako tréninkový prostor pro výkonnostní i vrcholové sportovce a  kluby.
Ve všech areálech v roce 2008 byly dobudovány stavební celky související s přípravou 
MS 2009, bylo dostavěno hlediště skokanského areálu, dokončena byla příjezdová cesta 
k servisní budově na dojezdu můstků. Na nájezd obou můstků byla instalována keramická 
stopa a dopad byl opatřen novým umělým povrchem pro letní skákání. Bylo kompletně 
zrekonstruováno centrální parkoviště, které nyní na dvou podlažích nabízí 550 míst pro 
osobní automobily, bylo postaveno technické zázemí pro rolby a veškeré  vybavení pro 
výrobu technického sněhu. Zrekonstruovány byly i přístupové cesty do ještědského areálu 
pro pěší.
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Statistika            
Rok     2004 2005  2006  2007 2008

Počet stálých pracovníků:   27  35  9  9 9
Návštěvnost v zimních sezonách (tis.):  67  97  95  41 57 
Zasněžování tratí (km):   5,5  6,8  6,8  6,8 7,8
Uspořádaných sportovních akcí:  14 10  8  4 20

Zhodnocení činnosti            
Rok 2008 byl pro Sportovní areál Ještěd a. s. rokem nesnadným. Byl to rok posledních 
příprav před zahájení Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009. I v tomto  období 
pokračoval nájemní vztah s firmou Snowhill,a.s. Závazky však firma plnila pouze částečně – 
dokončila stavební celky, ke kterým se zavázala, ale vzhledem ke špatným tržbám v areálu 
zčásti zaviněným špatnými sněhovými podmínkami, zčásti nevhodnou reklamní strategií 
a předčasným ukončením lyžařské sezony nedokázala plnit své povinnosti v oblasti placení 
nájemného. Po změně ve vedení společnosti nájemce bylo Sportovnímu areálu Ještěd a.s. 
nabídnuto odkoupení části podniku akciové společnosti Snowhill. Nabídku zastupitelstvo 
statutárního města Liberec schválilo, obchodní záměr se ale uskuteční až v roce 2009.
Začátek roku 2008 byl ve znamení světových pohárů v klasickém lyžování – nejen pro 
společnost, ale i pro realizační tým MS 2009  tak světové poháry znamenaly jakýsi test 
před vlastním Mistrovstvím světa 2009. Jak skokanský areál na Ještědu, tak běžecký ve 
Vesci splnily požadavky nejen FIS, ale i široké lyžařské veřejnosti. Možná úskalí při přípravě 
obou sportovišť a nutnost pečlivé strategie při umělém zasněžování si organizační tým 
MS mohl vyzkoušet v prvním měsíci sledovaného období, kdy v Liberci panovalo teplé 
a deštivé počasí. Pro letní sezonu byl ještědský areál připraven na začátku května. Lanová 
dráha Skalka byla využívána jak cyklisty, tak i pěšími turisty. 
Ve veseckém areálu i na Ještědu probíhala ke konci roku 2008  výstavba mobilních hledišť 
pro diváky, servisního a televizního zázemí. Od prvních prosincových mrazů se také začalo 
s přípravou technického sněhu v obou areálech.

Významné sportovní akce

Světové a kontinentální poháry v klasickém lyžování.

Závody skibobů Memoriál P. Ševčíka.

Bike maraton 24 hodin Vesec.

Ještěd Tour Kooperativy MTB, Český pohár 

Letní Grand Prix ve skoku na lyžích.

Trendy vývoje – tržby za prodej zboží a služeb (mil. Kč)

Rok    2003  2004   2005    2006      2007      2008

Tržby    7,947  8,865   29,503   32,466   8,157    8,108
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Zajímavosti a události            

Nezvykle teplý a deštivý leden ovlivnil lyžařskou sezonu.

Proběhly testovací světové poháry v klasickém lyžování.

Lyžařská sezona byla  předčasně ukončena již před velikonočními 
svátky.

Byly dokončeny všechny stavební celky pro MS 2009.

V průběhu letní sezony pokračovala výstavba bike parku a jeho  
   jednotlivých tratí.

Hospodaření            
V průběhu roku docházelo k odkladům placení nájemného a dluh 
nájemce – firmy Snowhill, a. s. narůstal. Vzniklou situaci Sportovní 
areál Ještěd a. s. řešil prodejem nepotřebného nemovitého majetku, 
např. objektu Berlin a zbylých pozemků po fúzi se společností 
Zahradní město Liberec. Společnost  tak hospodařila se ziskem, 
který byl rozdělen na úhradu ztrát minulých let a doplnění rezervního 
fondu.

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok     2007     2008

Výkony:     8 157  8 108
Tržby za prodané zboží:   0  0
Tržby z prodeje majetku a materiálu:  4 230  26 525
Výkonová spotřeba:    3 652  5 348
Osobní náklady:    2 024  2 165
Daně a poplatky:    160  658
Odpisy:     4 964  5 426
Přidaná hodnota:   4 505  2 760

Hospodářský výsledek:   -6 182  15 942 S
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	 Vážení spoluobčané,            
opět po roce se vám dostává do rukou souhrnná výroční zpráva 
města. Na následujících stránkách se můžete blíže seznámit s činností 
příspěvkových organizací poskytující vzdělávací a kulturní služby 
nejen občanům města, ale i tisícům návštěvníků. Jedná se o Divadlo 
F. X. Šaldy, Naivní divadlo, ZOO Liberec a Botanickou zahradu Liberec.
Naivní divadlo i Divadlo F. X. Šaldy plnila dále svou nezastupitelnou 
roli kulturních center města a jako jediná dvě repertoárová divadla 
v Libereckém kraji kvalitně reprezentovala město Liberec i celý region. 
Jejich představení zhlédlo více než 117 tisíc diváků. Naivní divadlo 
připravilo jako v předešlých letech čtyři premiéry pro děti školkou či 
školou povinné a pro jejich rodiče. Zúčastnilo se několika festivalů, 
na kterých se potvrdilo, že liberecké Naivní divadlo je stále přední 
evropskou scénou určenou dětskému divákovi. Divadlo F. X. Šaldy 
nabídlo osm činoherních, čtyři operní a dvě baletní premiéry. Mimo svůj 
dramaturgický plán ještě dva koncerty. Za umělecké počiny byli do širší 
nominace cen Thálie nominováni činoherci Markéta Tallerová a Martin 
Polách a operní pěvec Pavel Klečka.
Zoologická zahrada Liberec i Botanická zahrada Liberec v roce 2008 
naplňovaly své poslání přibližovat návštěvníkům přírodu a poukazovat 
na nutnost její ochrany. Obě instituce provozovaly centra pro záchranu 
živočichů, respektive rostlin, ale nabízely také ekologickou výchovu 
dětem a studentům z celého Libereckého kraje. Zoologické zahradě se 
podařilo odchovat mnoho chráněných druhů zvířat, mezi nejvzácnější 
odchovy patří takin čínský či osel somálský. Ke konci roku bylo ve stavu 
liberecké zahrady 1 871 kusů zvířat ve 173 druzích. V areálu zahrady 
proběhlo čtrnáct netradičních společenských akcí. Botanická zahrada 
také nabízela kulturní akce spojené s prohlídkou svých expozic. Její 
genofondy se rozrostly o orchideje a trvalky z Číny, o sukulenty z Afriky, 
masožravky a mnoho dalších zajímavých rostlin, ale i ryb, nacházejících 
se v jedinečné expozici.
Přestože udržení vysoké kvality a bohaté nabídky našich kulturních 
příspěvkových organizací je značně náročné, stále se nám to především 
díky ředitelům a zaměstnancům našich organizací daří. Věřím, že 
i nadále budou naše příspěvkové organizace pracovat ku spokojenosti 
všech, především vás, občanů města Liberce a jeho návštěvníků.

Ing. Ondřej Červinka
náměstek primátora pro vzdělávání, sport, kulturu a cestovní ruch

statutárního města Liberec
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	 Vážení spoluobčané,            
rok 2008 byl dalším rokem, kdy probíhala reorganizace činností 
příspěvkových organizací, které poskytují sociální a zdravotní služby. 
Byl to rok změn, které vedly nejen k rozšíření poskytovaných služeb, ale 
i k jejich zkvalitnění. V příspěvkové organizaci Kojenecký ústav a dětský 
domov Liberec, nově Dětské centrum Sluníčko, bylo nejdůležitějším krokem   
souhlasné stanovisko statutárního města Liberec k záměru vybudování 
nového areálu a rozšíření služeb pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
Tyto změny vedou ke komplexní péči a pozitivně ovlivňují psychický 
a citový vývoj dítěte.
Pro příspěvkovou organizaci Centrum zdravotní a sociální péče byl rok 
2008 rokem podpory a pomoci zejména seniorům a rodinám se zdravotně 
postiženým členem rodiny či rodinám s více jak dvěma současně narozenými 
dětmi. Důraz byl kladen na poskytování pečovatelské služby, která byla 
kvantitativně rozšířená, ale především se zvýšila její kvalita. Byly zavedeny 
dvacetičtyřhodinové dispečinky, provedeny instalace bezpečnostních 
kamer a tísňového volání v domech s pečovatelskou službou. Došlo 
k posílení pečovatelské služby v terénu a to o jednu posádku, což umožňuje 
setrvání seniorů ve svém domácím prostředí. V neposlední řadě je to taky 
odlehčovací pobytová služba, jejíž zavedením mají rodiny starající se o seniora 
v domácím prostředí prostor pro odpočinek a řešení vlastních problémů.
Pro příspěvkovou organizaci Komunitní středisko KONTAKT byl rok 2008 
prvním uceleným rokem činnosti, organizace zkvalitnila nové služby dle 
zák. 108/2006 Sb., kde došlo k nárůstu klientů ze 187 na 417. Spoluprací 
s příspěvkovou organizací Centrum zdravotní a sociální péče nastal obrat 
k přístupu seniorské veřejnosti a kromě centrálního klubu začaly velmi 
dobře fungovat kluby v domech s pečovatelskou službou. Organizace 
umožnila seniorům aktivity, které vedou k zapojení do společenského 
života, zvyšují jejich fyzické možnosti a tak zabraňují negativním vlivům 
na tuto věkovou skupinu. Koncem roku byl otevřen i klub pro zdravotně 
postižené občany v ulici Česká a zahájen provoz Sociálně informačního 
centra, které poskytuje informační servis a podporu občanům, kteří se 
ocitli v tíživé situaci. 
Svou opodstatněnost obhájila i obecně prospěšná společnost Komunitní 
práce Liberec, která poskytla dočasné zaměstnání sedmdesáti lidem 
a získala také čestné uznání v krajském kole soutěže Stejná šance – 
Zaměstnavatel roku 2008.
Ačkoli jsou činnosti a poskytované služby jednotlivých organizací 
odlišné, zřizovatel pečlivě dohlíží na plnění společného cíle, a to 
uspokojit potřeby obyvatel.

Naďa Jozífková
náměstkyně primátora pro sociální věci
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Základní údaje            
Název: Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace
Sídlo: Purkyňova 630/1, 460 01 Liberec 1
Identifikační číslo: 000 79 677
Ředitel: RNDr. Miloslav Studnička, CSc.
Telefon: 485 252 811 
E-mail: info@botanyliberec.cz
Internet: www.botaniliberec.cz
 

Charakteristika            
Již sto čtrnáctý rok zve liberecká Botanická zahrada k návštěvě venkovních a vnitřních expozic 
a nabízí zájemcům o botaniku co možná nejpestřejší sbírku rostlin z celého světa. Velmi 
kultivovaným způsobem prezentuje flóry jednotlivých kontinentů, dále nabízí největší sbírku 
orchidejí v ČR, vynikající sbírky kapradin, kaktusů, masožravých rostlin,  růží, alpinek či atraktivní 
expozici sladkovodních a mořských ryb.
Botanická zahrada Liberec funguje také jako Záchranné centrum pro rostliny, které zde 
zřídilo Ministerstvo životního prostředí ČR; jeho hlavní činností je péče o zabavené exotické 
rostliny, které se do naší země dostávají nelegálně.

Statistika            
Rok     2004  2005  2006  2007 2008

Počet pracovníků:    34  33  34  33 35
Počet návštěvníků (tisíce):   137  119  112  111 95
Počet pěst. taxonů (druhy + kultivary):  8 500  8 700  8 000  8 200 8 500
Počet chráněných druhů:   1 700  1 800  2 000  2 200 2 500
Počet průkazných sbírkových unikátů:  8  8  8  8 8
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Zhodnocení činnosti            
Během roku 2008 se významně rozrostly sbírky atraktivních druhů, 
získaných mezinárodní výměnou nebo nakoupených u renomovaných 
firem, a byly opět zdokonaleny expozice jak venkovní, tak vnitřní. 
Do venkovních expozic byly nainstalovány informační systémy, 
které zahrnují dva aparáty poskytující namluvené komentáře ve 
třech jazycích. Botanická zahrada také přepracovala své internetové 
stránky, které nyní nabízí i plnou anglickou verzi. Více než v minulém 
období se zahrada zaměřila na propagaci v médiích, konaly se 
mimořádné akce, jako např. výstava bonsají, komentované prohlídky. 
I na následující období je již smluveno několik výstav s kulturní nebo 
přírodovědeckou tématikou, například podzimní prestižní výstava 
unikátních fotodokumentů profesora Jeníka, pořízených v tropických 
deštných lesích Afriky. 
Záchranné centrum pro rostliny pečovalo ve sledovaném období 
o 88 položek, jež jsou až do ukončení správního řízení majetkem státu 
a s velkou pravděpodobností budou jako velmi vzácný genofond 
převedeny do sbírek Botanické zahrady Liberec.
Ve sledovaném období získala Botanická zahrada Liberec dotaci 
od Krajského úřadu Libereckého kraje. Za svěřené prostředky byly 
nakoupeny převážně orchideje, kapradiny a masožravé rostliny, 
sukulenty, růže a trvalky z Číny či USA, ale také v menší míře ryby do 
akvarijní expozice zahrady.
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Hospodaření            
Botanická zahrada Liberec hospodařila ve sledovaném období s vyrovnaným 
rozpočtem. V roce 2008 zahradu navštívilo téměř sto tisíc návštěvníků, 
jejich počet ale dlouhodobě klesá. Významné finanční výdaje byly čerpány 
na opravu kompresoru pro mlžicí systém či za opravu dodávkového vozu, do 
skladu materiálu byly pořízeny nové police a pro výstavní sál byly zhotoveny 
čtyři osvětlené vitríny. 

Zřizovatel organizace dlouhodobě sleduje, v jakém poměru je příspěvek na provoz 
poskytnutý z rozpočtu města přepočtený na jednoho návštěvníka.

Rok      2005 2006 2007 2008

Příspěvek na 1 návštěvníka (Kč): 76  85  99 153

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok    2007  2008

Výnosy
Tržby z prodeje služeb:  6 725  5 757
Tržby za prodané zboží:  79  99
Provozní dotace:   11 028  14 513
Účelová dotace:  3 059  327

Náklady
Spotřeba energie:   4 107  5 026
Spotřeba materiálu:   1 555  1 850
Mzdové náklady:   5 635  6 100 
Ostatní služby:   1 368  1 114
Odpisy majetku:  3 059  3 060

Hospodářský výsledek: 1 618  91
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Základní údaje            
Název: Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace
Sídlo: Burianova 969, 460 O6 Liberec 6 (nyní Krejčího 1172/3, Liberec 6)
Identifikační číslo: 651 00 654
Ředitelka: Ing. Jaromíra Čechová (od1. 4. 2008)
1. 1.–31. 3. 2008 zástup Jana Urbanová
Telefon: 482 323 324 
E-mail: czasp@czasp.cz
Internet: www.czasp.cz
 

Charakteristika            
Příspěvková organizace Centrum zdravotní a sociální péče (CZaSP) 
již jedenáct let poskytuje veřejně prospěšné služby občanům města. 
Až do konce sledovaného období nabízela zdravotní a výchovnou 
péči pro předškolní děti a dorost, díky reorganizaci se ale více 
zaměřila na sociální péči formou pečovatelské a odlehčovací služby 
pro rodiny, které pečují o seniory, postižené dospělé či více než dvě 
současně narozené děti. 
V rámci zdravotní a výchovné činnosti působily na území města 
celkem čtyři ambulance pro dechovou rehabilitaci, dále jedna 
oční ambulance, která byla součástí očního stacionáře. Péče 
v ambulancích byla poskytována na základě lékařského předpisu 
a hrazena na základě smluv se šesti zdravotními pojišťovnami. 
CZaSP Liberec poskytuje sociální služby v případě, že se klient 
dostal do situace, kdy potřebuje pomoc druhé osoby, a kterou mu 
nemůže zajistit rodina. Společnost se snaží poskytovat své služby 
tak, aby klient, nejčastěji senior nebo zdravotně postižený, mohl co 
nejdéle zůstat v domácím prostředí. Sociální péče je poskytována na 
základě smlouvy, kdy je klient srozumitelným způsobem seznámen 
s podmínkami pro poskytování služeb. Společnost klade důraz na 
respektování názoru uživatele sociálních služeb, na individuální 
přístup ke klientovi a důstojnost osobnosti. Za uplynulé tři roky se 
počet klientů užívajících sociální služby Centra zdravotní a sociální 
péče Liberec zvýšil téměř dvojnásobně.

Statistika            
Rok     2004  2005  2006  2007 2008

Počet pracovníků:    96  96  95  99  88

Péče o předškolní děti 
kapacita (počet míst):    75  75  75  75 75
celkové využití (%):    92 94  102  94 92

Pečovatelská služba 
klienti (DPS+terén):    563  558  742  856 988
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Zhodnocení činnosti            
V roce 2008 prošla organizace velkými změnami. Rada města 
schválila reorganizaci činností CZaSP. Úsek péče o předškolní děti, v 
jehož rámci společnost poskytovala dechovou rehabilitaci a služby 
očního stacionáře, byl zčásti převeden pod odbor školství, kultury 
a sportu (provozováno jako běžné mateřské školy Husova 35 
a Údolní 2). Zdravotní  péče ve všech objektech byla zachována 
v plném rozsahu. Tu nadále v roce 2008 provozovala organizace 
CZaSP, od 1. 1. 2009 tuto zdravotní péči ve stávajících ambulancích 
provozuje Dětské centrum Sluníčko rovněž tak jako jesle v Holečkově 
ulici. Procentuální využití všech zařízení předškolní péče bylo 92,2 
procent, kapacita každého zařízení činila 25 dětí.
V rámci reorganizace se rozšířila nabídka služeb programu sociální 
péče. Ve sledovaném období nabízela pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytovala 
stravu klientům, nabízela také pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
ale také zprostředkovávala kontakt se společenským prostředím. 
Kulturní a sportovní program v jednotlivých klubech seniorů 
v domech s pečovatelskou službou zajišťovalo spolupracující 
Komunitní středisko Kontakt Liberec. Byla rozšířena terénní 
pečovatelská služba, zvýšena kapacita pro dovážku stravy, začalo 
postupné zavádění tísňového volání pro všechny klienty domů 
s pečovatelskou službou, během roku pak  zahájilo nepřetržitý 
dvacetičtyřhodinový  provoz na dispečincích v jednotlivých domech 
s pečovatelskou službou.
Klientům pečovatelské služby zajišťuje CZaSP také praní prádla ve 
vlastní centrální prádelně či rozvoz stravy, který zajišťuje ze dvou 
výdejních míst. Za rok 2008 bylo pečovatelskou službou dodáno 
téměř sto tisíc obědů.
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Hospodaření            
V rámci reorganizace CZaSP byl vyčleněn a následně  prodán objekt Kolosea, 
o který projevil zájem současný nájemce Mezinárodní centrum Universum, o.p.s. 
Výsledek hospodaření za sledované období byl vyrovnaný. 

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok    2007  2008

Výnosy
Tržby z prodeje služeb:  5 485  6 370
Tržby za prodané zboží:  0  0
Provozní dotace:   27 241  24 039
Účelová dotace:  0  0

Náklady
Spotřeba energie:   2 652  1 591
Spotřeba materiálu:   1 987  2 980
Mzdové náklady celkem:  16 771  16 315 
Ostatní služby:   1 097  1 404
Odpisy majetku:   1 589  863

Hospodářský výsledek: 1 978  0  
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Základní údaje            
Název: Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace
Sídlo: Zhořelecká 344/5, 460 37 Liberec 1
Identifikační číslo: 000 83 143
Ředitel: František Dáňa
Telefon: 485 104 183, 485 104 188, 485 104 288 
E-mail: saldovo-divadlo@saldovo-divadlo.cz
Internet: www.saldovo-divadlo.cz
 

Charakteristika            
Jediné třísložkové divadlo v Libereckém kraji nabízí občanům Liberce, ale i širokého okolí 
pestrou paletu kulturních zážitků. Ke své činnosti využívá dvě scény, a to Šaldovo divadlo, 
ve kterém se představují všechny tři soubory a Malé divadlo, které je určeno činohře, 
komorním koncertům či výstavám. Během roku instituce uvedla osm činoherních premiér, 
z čehož čtyři byly nastudovány pro scénu Malého divadla, čtyři operní a dvě baletní 
premiéry, které byly uvedeny v budově Šaldova divadla. Ke stávajícímu počtu premiér 
byly mimo abonentní cyklus uvedeny také dva koncerty. Ve spolupráci s agenturou 
Artefaktum jsou pořádány v Malém divadle vernisáže současných výtvarných umělců.

Statistika            
Rok      2005  2006  2007 2008

Počet pracovníků:     255  253  239 229
Inscenace v repertoáru:    51  46  49 53
Inscenace odehrané na mateřské scéně:  307 321  331 302
Počet premiér:     14  14  13 14
Počet návštěvníků mateřské scény:   70 944  73 634 72 419 63 728
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Zhodnocení činnosti            
Na začátku roku 2008 bylo divadlo postaveno před nelehký 
úkol – vylepšit finanční situaci a docílit kladného hospodářského 
výsledku. I přes snížení dotací z Ministerstva kultury ČR o jeden 
milion korun se úkol podařilo splnit. Úspěšným projektem, který 
trvá i v následujícím období, se stala spolupráce s Hudební fakultou 
Akademie múzických umění. V březnu se uskutečnilo turné operního 
souboru, který v několika městech v SRN představil Smetanovu 
Prodanou nevěstu. Úspěch tohoto turné položil základ budoucí 
spolupráci liberecké scény s německými divadly. 
Za své výkony byli do širší nominace Cen Thálie 2008  zařazeni tři 
umělci – činoherci Markéta Tallerová, Martin Polách a operní pěvec 
Pavel Klečka. Česká televize také ve sledovaném období natočila 
a před Vánoci uvedla záznam inscenace Slaměná židle, kterou pro 
scénu Malého divadla připravila režisérka Lída Engelová. Reportáže 
z činnosti činoherního souboru se pravidelně objevují v pořadu ČT 
Divadlo žije!, operní dění dvakrát zmapovali redaktoři pořadu Terra 
Musica.
V průběhu roku byla společností ELSET, s. r. o. přepracována 
podoba internetových stránek, jejichž vzhled je nyní modernější 
a lépe odpovídá požadavkům jejich návštěvníků.
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Hospodaření            
V minulém období byl zřizovatelem zaveden controllingový systém, který 
i nadále pomáhá přesnějšímu řízení instituce. Ve sledovaném období 
organizace prováděla pouze nezbytně nutné opravy a údržbu vozového 
parku, hudebních nástrojů či výpočetní techniky. Z investičních prostředků 
čerpala 350 tisíc na nákup osvětlovacího pultu. Mimo rozpočtové prostředky 
od zřizovatele obdrželo Divadlo F. X. Šaldy příspěvek na uměleckou činnost 
od Ministerstva kultury ČR a dotaci od Krajského úřadu Libereckého kraje. 
Tyto částky byly použity na úhradu nákladů spojených s novými inscenacemi 
a částečně na úhradu spotřebovaných energií DFXŠ.

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok    2007  2008

Výnosy
Tržby z prodeje služeb:  12 194  13 151
Tržby za prodané zboží:  33  2
Provozní dotace:   70 340  70 362
Účelová dotace:   5 070  3 980

Náklady
Spotřeba energie:  4 085  4 089
Spotřeba materiálu:   3 624  3 632
Mzdové náklady celkem:  64 139  62 383
Ostatní služby:   11 895  11 816
Odpisy majetku:   3 495  3 166

Hospodářský výsledek: -514  1 173
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Základní údaje            
Název: Kojenecký ústav a dětský domov Liberec, 
příspěvková organizace
Sídlo: U Sirotčince 407, 460 01 Liberec 4
Identifikační číslo: 008 28 963
Ředitel: do 31. 3. 2008 MUDr. Marie Haková, 
od 1. 4. 2008 Mgr. Anna Vereščáková
Telefon: 485 105 690, 485 105 795 
E-mail: info@kuliberec.cz
Internet: www.kuliberec.cz
 

Charakteristika            
Kojenecký ústav a dětský domov Liberec je příspěvkovou 
organizací statutárního města Liberec, jeho působnost však 
zahrnuje celý Liberecký kraj. Nejčastěji poskytuje zdravotní, 
ošetřovatelskou, rehabilitační, psychologickou, sociální a vý-
chovnou péči dětem od narození do tří let. Důvodem pro umístění 
dítěte jsou zdravotní indikace, ale jsou zde umístěny i děti, 
jejichž vývoj je ohrožen nevhodným domácím prostředím, děti 
opuštěné, týrané. Organizace ale poskytuje péči i dětem, které 
jsou zde umístěny na žádost rodičů, popřípadě na krátkodobý 
úlevový pobyt, vyžaduje-li to tíživá rodinná situace. V každém 
případě je vyvíjeno maximální úsilí nalézt dítěti trvalou náhradní 
rodinu. 
Dětem je celoročně zajišťována péče dvěma pediatry, organizace 
ale velmi úzce spolupracuje s veškerými speciálními lékaři, kteří 
jsou dětem zapotřebí. Je zajišťována i péče rehabilitační, kromě 
klasických fyzioterapeutických technik využívají děti i oblíbenou 
hipoterapii či canisterapii.

Statistika            
Rok     2004  2005  2006  2007 2008

Počet pracovníků:    60  60  59  60 56
Kapacita lůžek (KÚ + DD):   80  80  80  80 80
Přijato dětí:     76  65  49  39 56
Umístění dětí do rodin osvojitelů:  32  31  25  26 26
Úspěšnost výběru ošetřovného (%):  20  20  20  20 65
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