V Liberci 29. května 2014

Tisková zpráva
z 5. zasedání Zastupitelstva města Liberec
Téměř 40 bodů měli na programu svého 5. řádného zasedání ve čtvrtek 29. května liberečtí
zastupitelé.

Zastupitelé souhlasili se záměrem modernizace Krajské nemocnice Liberec ve stávajícím
areálu
Záměr modernizace Krajské nemocnice Liberec odsouhlasili liberečtí zastupitelé na svém květnovém
zasedání. Variantu, která ponechává nemocnici v centru města a přiklání se k přebudování stávajícího
areálu, představil zastupitelům ředitel KNL Luděk Nečesaný. Zmínil také otázku financování. Možný
zdroj lze nyní spatřovat v právě vznikajícím Integrovaném plánu rozvoje území Liberec- Jablonec nad
Nisou. V úvahu by mohl přicházet také Operační program Životního prostředí 2014 - 2020.
Posouzením záměru modernizace nemocnice se v posledních měsících zabýval tým expertů z oborů
medicíny, veřejné správy, urbanismu a architektury. Za jednoho z vlastníků krajské nemocnice,
kterým je statutární město Liberec, v týmu pracoval Jiří Rutkovský, náměstek primátorky, který má v
gesci mimo jiné rozvoj města a územní plánování. „Výběr vhodné varianty je velmi složitý, každá má
své pro a proti. Předběžně bylo prověřeno více lokalit a jen tři byly dále sledovány. Na všech místech
by šlo o novostavby, pouze lokalita Husova umožňuje realizovat záměr modernizace, na který je
možné získat peníz z Evropské unie. Tým zejména proto doporučil modernizovat stávající areál
nemocnice, než stavět na zelené louce. Občané Liberce i Libereckého kraje a samozřejmě jejich
ošetřující lékaři si kvalitní zázemí pro léčbu pacientů jistě zaslouží,“ sdělil Jiří Rutkovský.
Shodu napříč politickým spektrem přivítala také primátorka města Martina Rosenbergová. „Pro mne
osobně je tato varianta nejpřijatelnější. Jsem ráda, že pracovní skupina sdílí shodný názor. Budoucí
koncepci jsem projednávala s hejtmanem Libereckého kraje a s ředitelem nemocnice, a slíbila jim
podporu zastupitelů města. Proto jsem s dnešním výsledkem hlasování spokojena,“ řekla Martina
Rosenbergová po náročném projednání záměru v zastupitelstvu.
www.Liberec.cz/nemocnice

Zastupitelstvo schválilo příspěvek na provoz potravinové banky
I v letošním roce statutární město Liberec finančně pomůže liberecké potravinové bance, a tím
podpoří boj proti plýtvání potravinami a zároveň proti chudobě a hladu. Na provoz organizace
přispěje částkou 165 000 korun. Poskytnutí finančního příspěvku odsouhlasili zastupitelé města, a
potvrdili tak rozhodnutí radních z minulého týdne.
Předpokládané náklady na provoz potravinové banky pro rok 2014 přesahují 400 tisíc korun. Banka je
zcela finančně závislá na příspěvcích a darech. V současnosti banka spolupracuje s pěti organizacemi
poskytujícími sociální služby na území Liberce. Letos se mají připojit další. Potravinová banka působí
v Liberci od června loňského roku. Prostory ke skladování potravin (bývalá pošta v ulici Pionýrů
v Rochlici) poskytlo provozovateli bezplatně město Liberec.

Výstavní prostory v suterénu radnice bude provozovat Komunitní středisko Kontakt
Liberečtí zastupitelé schválili dodatek ke zřizovací listině Komunitního střediska Kontakt Liberec. To
umožní této příspěvkové organizaci města provozovat připravovanou expozici k historii Liberce
v prostorách bývalé Galerie U Rytíře v suterénu liberecké radnice. Příležitost k pracovnímu uplatnění
tak zde získají senioři i lidé se zdravotním handicapem.
Jedinečná expozice návštěvníkům Liberce přiblíží na velkoformátových fotografiích historii města a
umožní jim nahlédnout do výsledků nejnovějších archeologických výzkumů, které proběhly v
posledních letech na Nerudově náměstí a v Kostelní ulici. Výzkumy na obou místech spolufinancovalo
město Liberec. Výstava veřejnost seznámí také s neznámým libereckým podzemím a na fotografiích
nabídne srovnání vybraných míst Liberce, tak jak vypadá dnes, a jak vypadal před téměř sto lety.
Nebudou chybět ani příběhy obyčejně neobyčejných Liberečanů, informace o zajateckém táboře v
Ostašově či o zapomenuté Haléřově tvrzi. Návštěvníci se také dozvědí více o tajemstvím opředeném
Javornickém pokladu. Vstup do expozice pak bude patřit připomínce libereckých událostí ze srpna
roku 1968. Výstava se pro veřejnost otevře už v polovině června letošního roku.

Hospodaření města se loni i přes nerealizované prodeje městského majetku vyvíjelo
pozitivně
Navzdory tomu, že se loni nepodařilo uskutečnit některé významné prodeje městského majetku,
vykázalo hospodaření města pozitivní trend. Vyplývá to ze závěrečného účtu hospodaření
statutárního města Liberec za rok 2013, který po libereckých radních odsouhlasili také zastupitelé.
Proti podprůměrným příjmům z prodeje majetku města (nerealizovaný prodej letiště a TSML) totiž
stály velmi slušné daňové příjmy a v neposlední řadě další výrazný pokles celkové zadluženosti města.
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. Zadluženost města se pak 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 náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc.

Technické služby města Liberce mají na základě nového občanského zákoníku změněné
stanovy
Nové znění stanov Technických služeb města Liberce po libereckých radních schválili už i zastupitelé.
Akciové společnosti měly na základě nového občanského zákoníku povinnost změnit stanovy
nejpozději do konce června 2014. Jednou z novinek je možnost odlišného uspořádání vnitřní
organizace společnosti. Podnikatelé nyní mají možnost volby mezi dualistickým systémem
(představenstvo a dozorčí rada) a monistickým systémem (správní rada a statutární ředitel). TSML
však vnitřní organizaci společnosti nemění a nadále zůstává u dosavadního dualistického systému,
kdy představenstvo má pět členů. S novým občanským zákoníkem pak akciovým společnostem
odpadla povinnost mít ve stanovách rezervní fond. TSML jej proto v nových stanovách ruší, přičemž
jeho zůstatek bude převeden do krizového investičního fondu. Nové znění stanov TSML, které
schválili liberečtí radní, plně nahrazuje stanovy společnosti ze dne 20. 3. 2008.

Zastupitelé se shodli na snížení počtu heren o dalších pět provozoven
Po odsouhlasení radou města se také zastupitelé přiklonili k dalšímu snížení počtu heren ve městě
Liberci a schválili vyškrtnutí pěti provozoven z mapy míst, kde je možné provozovat hazardní hry. Tři
herny budou vyřazeny ze seznamu proto, že kontrolou bylo zjištěno uzavření provozoven na uvedené
adrese, anebo je zde restaurace bez výherních automatů či jiných herních přístrojů. Další herna
skončí proto, že se její majitelé nezavázali naplnit a dodržovat zastupitelstvem schválený dodatek ke
kodexu chování, který upravuje režim a vzhled provozoven. Poslední hernu zrušili provozovatelé
sami. Z původního počtu 154 heren v Liberci v roce 2011 nyní po této další regulaci zůstává ve městě
na seznamu heren 95 adres, kde je možno provozovat sázkové hry, loterie a podobné hry.

Zastupitelé schválili rozdělení dotací z městského Sportovního fondu
Částkou 1,164.500 Kč ze Sportovního fondu podpoří statutární město Liberec ve 2. dotačním kole
roku 2014. Předmětem jsou veřejné jednorázové, náborové a propagační akce libereckých
sportovních klubů a organizací a ostatní podpora sportu. Návrh správní rady Sportovního fondu na
svém posledním zasedání schválili liberečtí zastupitelé.
Město podpoří celkem 83 akcí konaných v období od 1. června do 30. září 2014. U 44 dalších žádostí
doporučila správní rada Sportovního fondu SML dotaci nepřidělit. Jedním z důvodů je například
konání akce v jiném termínu, nesplnění parametrů pro jednorázové sportovní akce nebo požadovaný
účel dotace. Dalším důvodem je samozřejmě nedostatečné množství financí, neboť požadavky
převyšují možnosti. Nejvyšší finanční podporu, a to ve shodné výši 50.000 Kč získají A-STYL, o.s. na
chystanou akci A-STYL SHOW 2014 (15. 6. 2014 v Tipsport areně) a Česká Freestyle Fotbalová
Asociace, o.s. na Super Ball 2014 (9. 8. 2014 ve Sportparku Liberec a Tipsport areně).

Zároveň s návrhem přidělení dotací na veřejné akce schválili liberečtí zastupitelé také návrh správní
rady Sportovního fondu na přidělení dotací v rámci 3. výzvy roku 2014 na ostatní podporu sportu.
V tomto případě jde o finanční podporu v celkové výši 180.000 Kč. Touto částkou podpoří město 7
žádostí, přičemž 19 dalším žádostem správní rada Sportovního fondu nevyhověla. Nejvyšší podpora i
v tomto případě činí 50.000 Kč, které získá S&K PUBLIC spol. s r.o. na finále dřevorubecké akce STIHL
TIMBERSPORTS CZECH SERIES 2014. Akce se koná v termínu od 28. 5. do 1. 6. 2014 ve skokanském
areálu na Ještědu.
Sportovní fond byl jako trvalý účelový fond města Liberce zřízen usnesením zastupitelstva města ze
dne 28. 3. 2000. Pro rok 2014 byly v rámci rozpočtového opatření zastupitelstvem navýšeny finanční
prostředky Sportovního fondu z 5 milionů korun o příjmy z hazardu na částku 10 milionů korun. „Tím
bude zajištěna alespoň základní podpora sportu a tělovýchovy na území města Liberce, po které
sportovci od loňské změny zákona volají. Navýšení finančních prostředků, nezávislých na výši odvodů z
hazardních her na rok 2014 i rok 2015, je jedno z koncepčních opatření na podporu sportu v Liberci,
zaměřených zejména na sportování dětí a mládeže, které se mi pro sportovce podařilo prosadit,“
uvedl náměstek primátorky pro sport Jiří Rutkovský.
V červnu bude vypsáno další kolo na jednorázové akce, které plánují žadatelé pro období po 1. říjnu
2014. Informace budou uvedeny v Liberecký zpravodaji a na webu SML.
www.liberec.cz/sport
www.liberec.cz/dotace

