V Liberci 7. května 2014

Tisková zpráva
po 9. schůzi Rady města Liberec
Více jak 40 bodů měla na programu 9. schůze Rady města Liberce v tomto roce.

I přes výpadek výnosů z prodeje majetku se loni hospodaření města vyvíjelo pozitivně
Bod č. 12: Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2013
Velmi slušné daňové příjmy, výrazný pokles celkové zadluženosti a na druhé straně podprůměrné
příjmy z prodeje majetku. To všechno vyplývá ze závěrečného účtu hospodaření statutárního města
Liberec (SML) za rok 2013, který bez výhrad odsouhlasili liberečtí radní. Navzdory tomu, že se
nepodařilo uskutečnit některé významné prodeje městského majetku, vykazuje loňské hospodaření
města pozitivní trend.
Město hospodaří s finančními prostředky tak, aby bylo schopno dostát svým závazkům, tj. aby
veškeré výdaje pokryly příjmy. Z důvodu opatrnosti se navíc vytváří rezerva na nepředpokládané
mimořádné výdaje. Přesto SML v roce 2013 skončilo v záporném saldu 28 mil. Kč. „Hlavním důvodem
v příjmové části je výpadek kapitálových příjmů, respektive výnosů z prodejů majetku. Největším
propadem oproti původně chválenému rozpočtu bylo nerealizování prodeje letiště a TSML, kde
rozpočet počítal s příjmem dvou set milionů korun,“ vysvětlil náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří
Šolc. Dalším důvodem, proč se loni nepodařilo dosáhnout kladného salda, byla podle něj nutnost
částečně použít vlastní prostředky na splacení úvěru od VÚB.
Běžné příjmy města v roce 2013 činily cca 1,500 mld. Kč a běžné výdaje 1,436 mld. Kč. To znamená,
že běžné výdaje pokryly běžné příjmy. Co se týče daňových příjmů, ty se v roce 2013 opět vyvíjely
v souladu s rozpočtem, tedy pozitivně.
Loni se také snížila celková zadluženost města, a to zejména díky zmiňovanému splacení
revolvingového úvěru u VÚB ve výši 150 mil. Kč. Zároveň s tím došlo k načerpání revolvingového
úvěru u Equa bank, ale jen v maximální výši 50% původního úvěru od VÚB. Meziročně se zadluženost
města snížila o cca 130 mil. Kč. „Kdybychom započítali navýšení amortizačního fondu, tak by bylo
snížení celkové zadluženosti dokonce 200 mil. Kč, což je za aktuální finanční situace statutárního
města Liberec velmi dobrý výsledek,“ naznačil Jiří Šolc.
Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2013 ještě musí schválit liberečtí zastupitelé, kteří
budou o materiálu hlasovat 29. května.

Město hledá nového pojistitele svého majetku
Bod č. 13: Odůvodnění veřejné zakázky - Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění
motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorových vozidel
SML
Vedení města podniklo další kroky k uskutečnění výběrového řízení na pojištění majetku,
odpovědnosti za škody a havarijní pojištění vozidel statutárního města Liberec. Platnost stávající
pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa končí k poslednímu dni letošního roku. Nového
pojistitele na další čtyřleté období musí radnice vybrat na základě řádně provedeného výběrového
řízení. Vyhlášení zadávacího řízení již schválila rada města na své dubnové schůzi.
Předmětem pojištění je zejména majetek ve vlastnictví města. Pojištění má zahrnovat hned několik
rizik, především živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení, proti vandalismu, dále pojištění skel,
elektroniky, strojů a přepravy.
„Průběh pojištění za poslední čtyři roky byl pro nás velice příznivý. Pojištění majetku je neviditelná, ale
nesmírně důležitá součást městské ekonomiky. Kryjeme se nejen proti běžným rizikům, ale i proti
dopadům živelných pohrom, které, věřím, že nikdy nepřijdou,“ řekl ekonomický náměstek primátorky
Jiří Šolc.

Liberečanka odkázala zoologické zahradě v závěti přes 100 tisíc korun
Bod č. 26: Žádost Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace, o souhlas s přijetím dědictví
Nestává se běžně, že občan svého města věnuje velký finanční obnos městské příspěvkové
organizaci. Občanka z Liberce – Starého Harcova, zesnulá v lednu letošního roku, odkázala v závěti
část svých peněz (přesně 118.117,50 Kč) Zoologické zahradě Liberec. Protože organizace musí mít
k přijetí peněz z dědictví souhlas svého zřizovatele, zabývali se žádostí městští radní. Ti přijetí dědictví
schválili. Zoologická zahrada peníze použije na rozvoj a další zvelebování prostředí, ve kterém zvířata
žijí.

