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Tisková zpráva 
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Liberec 

 
 

Dohromady 36 bodů měl program 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 

konalo ve čtvrtek 24. dubna 2014.  

 

Zastupitelé podpořili cestu k levnějšímu financování městského dluhu 

Balík dokumentů, umožňující městu postoupit dál v procesu refinancování dluhopisu pomocí 

cenného papíru NSV, schválili po Radě města Liberce a po projednání ve finančním výboru 

zastupitelstva také zastupitelé města. „Jsem rád, že v této nesmírně právně i ekonomicky složité 

operaci se zatím nevyskytl žádný závažnější problém a věřím, že do začátku letních prázdnin budeme 

mít finální podobu refinancování dluhopisu schválenou,“ poznamenal ekonomický náměstek 

primátorky Jiří Šolc. „Nadále platí, že tímto cenným papírem získá město lepší úrokovou sazbu a 

výmaz všech zástav. Do roku 2025 ušetříme na splátkách přibližně 300 milionů korun,“ doplnil. 

Součástí těchto dokumentů je výmaz zástavního práva z budovy bývalého Uranu, čímž město Liberec 

zpětně splní podmínky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). 

 

Třetí rozpočtové opatření navýší příspěvky na kulturu  

Liberečtí zastupitelé schválili návrh 3. letošního rozpočtového opatření. To mimo jiné počítá 

s navýšením neinvestičních příspěvků městským příspěvkovým organizacím, tedy Divadlu F. X. Šaldy, 

Naivnímu divadlu, Botanické zahradě a ZOO Liberec. Celkově se v těchto konkrétních případech jedná 

o částku přesahující 2,5 milionu korun. Navýšení se týká také kulturního fondu. 

„Celkový objem jak příjmů, tak i výdajů v tomto rozpočtovém opatření, se pohybuje okolo 18,3 milionů 

korun. Rozpočet města tak zůstává nadále vyrovnaný,“ uvedl ekonomický náměstek primátorky Jiří 

Šolc. 

Příjmová část opatření počítá s příjmy například z poskytování služeb (dopravní výchovy), 

provozování placeného stání, pronájmu hrobových míst a ze služeb souvisejících s provozem 

hřbitovních míst. „Do městské kasy se rozhodnutím soudu vrátí peníze, které město vydalo na pokutu 

udělenou v roce 2012 Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže za dělení zakázek na MS 2009 v 

Liberci v klasickém lyžování,“ zmínil Jiří Šolc.  



Rozpočtové opatření zohledňuje také přijaté dotace ze státního rozpočtu a do výdajů jsou nyní 

zařazeny naopak i výdaje hrazené z obdržených dotací (rovněž ze státního rozpočtu - MV, MPSV, 

MŠMT). Celkově se jedná o 3,227 mil. korun na obou stranách rozpočtu. 

 

Na podporu recyklace odpadů a na projekty z Ekofondu uvolní město Liberec více jak půl 

milionu korun 

Zastupitelé potvrdili rozhodnutí radních z minulého týdne a schválili konkrétní návrhy pro přidělení 

dotací z Ekofondu statutárního města Liberec a z dotací na podporu recyklace odpadů z rozpočtu 

Odboru správy veřejného majetku MML pro rok 2014. 

Z Ekofondu uvolní město pro 1. kolo roku 2014 částku v celkové výši 289 942 Kč. Z celkového počtu 

deseti přihlášených projektů jich správní rada navrhla podpořit devět. Zastupitelé nakonec rozhodli, 

že pět projektů získá plnou požadovanou částku, tři projekty poměrnou část původně požadované 

výše dotace a dva projekty podpořeny nebudou. Peníze z Ekofondu tak letos přispějí například na 

léčení včel, obnovu turistické stezky v Sedle Holubníku, zvelebení okolí koupaliště Vápenka nebo na 

pořádání Ekofestivalu – Greenfest Liberec.  

„V letošním roce vypíše město Liberec ještě druhé kolo výzev na předkládání dotací z Ekofondu, v 

němž bude možné dále rozdělit 180 000 Kč. Uzávěrka přijímání žádostí byla stanovena na 12. srpna,“ 

připomněla možnost pro další případné uchazeče primátorka Martina Rosenbergová. 

Na podporu recyklace odpadů rozdělí radnice v souladu se základními pravidly pro poskytnutí této 

dotace 250 000 Kč pěti žadatelům. Z úspěšných žadatelů obdrží nejvyšší částku, konkrétně 112 212 

Kč, Asociace NNO Libereckého kraje, a to na dovybavení recyklačního dvora pro veřejnost v ulici 

Rovná.  

 


