Tisková zpráva
po 18. Radě města Liberec
Více jak čtyřicet bodů mělo na svém programu 18. zasedání Rady města Liberec, které se konalo
v úterý 6. listopadu 2012.
Sankce za nedodržení data splatnosti při hrazení místního poplatku (svoz a likvidace komunálního
odpadu), tedy navýšení poplatku, obecně definované v § 11 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, které může podle tohoto zákona dosáhnout výše až trojnásobku dlužné částky,
se bude počítat dle pravidel uvedených v nové vyhlášce SML. Dosud rozhodnutí, jakou výši sankce
poplatníkovi za zpoždění platby vyměřit, záleželo na uvážení správce místního poplatku. Nyní rada
města rozhodla, že bude všem lidem, kteří nezaplatí včas, měřit stejně. Nová vyhláška SML bude
platit od 1. ledna roku 2013:
1. Poplatek zaplacený po datu splatnosti do konce kalendářního roku, za který se poplatek platí,
se zvyšuje na 1,5 násobek, tj.: 738,- Kč za každého poplatníka a kalendářní rok.
2. Poplatek nezaplacený do konce kalendářního roku, za který se poplatek platí, se zvyšuje na
dvojnásobek, tj.: 984,- Kč za každého poplatníka a kalendářní rok.
3. Poplatek nezaplacený do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za
který se poplatek platí, se zvyšuje na trojnásobek, tj.: 1.476,- Kč za každého poplatníka a
kalendářní rok.

O tři nové názvy doposud nepojmenovaných ulic bude bohatší mapa města Liberce. Jedna z ulic,
která dostane název, je spojka ulic Ke Krematoriu a U Sirotčince. Zde sídlí budova, v níž vznikne z
bývalého dětského domova hospic. Právě vzhledem k nevhodným názvům okolních ulic, které by
mohly být potencionální adresou pro zařízení pro nevyléčitelně nemocné a umírající lidi, bude
pojmenována spojka, z níž povede vchod do budovy, a to s názvem Pod Perštýnem. V této lokalitě
bude pojmenovaná i slepá odbočka z ulice Ke Krematoriu vedoucí k objektu bývalé střelnice, na ulici
Ke Střelnici. Nově ponese jméno také ulice v Kunraticích, která propojuje přes zalesněné svahy ulici
Lukášovskou a Lučanskou a je prakticky bez zástavby. Ulice dostane příznačné jméno Mezi Lesy.
Nové využití by mohl najít opuštěný areál v majetku města po soukromé hotelové škole Hergesell,
která letos ukončila svou činnost. O rozsáhlý pozemek se čtyřmi budovami v ulici Na Žižkově v
Rochlici projevila zájem Vyšší odborná škola Digitální Fotografie s.r.o. Městští radní nyní schválili
záměr pronájmu. Za ten by společnost platila Statutárnímu městu Liberec 360 tisíc korun ročně po
dobu nejméně 10 let. Pokud by došlo k podepsání nájemní smlouvy, společnost by se zavázala, že v
jedné z budov vytvoří zázemí pro provoz Klubu mladých architektů při TUL a zajistí podmínky pro
činnost občanského sdružení JUNÁK. Zároveň by zde provozovala zájmové fotografické kroužky pro
mládež libereckých základních škol a také vybavila dle zájmů města nejméně na třech základních
školách fotografické ateliéry pro potřeby výuky digitální fotografie. Výsledný záměr využití objektu
vzešel z několikaměsíčního projednávání s veřejností a potencionálními uchazeči. Nabídka Vyšší
odborné školy Digitální Fotografie s.r.o. byla výhodnější oproti druhému finalistovi.

V Liberci 7. listopadu 2012

