
1 

 

Tisková zpráva 
IX. zasedání Rady města Liberec 

 

 
 
Radní Statutárního města Liberec se na svém letošním devátém jednání konaném v úterý 12. května 2009 
zabývali více než 20 body. Jako obvykle byly na programu zasedání otázky ze všech důležitých součástí 
správy města; konkrétně různá výběrová řízení, změny usnesení nebo závěrečný účet města za uplynulý 
rok. 
 
 

Hřbitovy 2009 
Bod č. 4: „Přidělení provozní dotace pro TSML a. s. na projekt Hřbitovy 2009“ 
 
Statutární město Liberec již řadu let poskytuje Technickým službám města Liberce, a. s. dotaci ve výši 
1,5 milionu korun, která je určena na opravy a úpravy na libereckých hřbitovech. V minulých letech 
putovaly prostředky zejména na stavební opravy zdí a hřbitovních staveb, v letošním roce však odbor 
komunálních služeb předložil radním k odsouhlasení využití prostředků trochu odlišným způsobem. 
V roce 2008 proběhl průzkum zdravotního stavu hřbitovních stromořadí. Nejhorší stav byl zjištěn u aleje 
na hřbitově v Růžodole. To byl také důvod proč bylo rozhodnuto o použití třetiny poskytnuté dotace 
právě na obnovu tohoto stromořadí. Další prostředky z celkem 1,5 milionu korun si vyžádá oprava topení 
na hřbitově ve Vratislavicích nebo dokončení hřbitovní zdi v Ruprechticích. Samozřejmostí je také 
zajištění generálního dušičkového úklidu či dalších drobných oprav a údržbových prací na všech 
libereckých hřbitovech. 
 

 

 

Jak město hospodařilo v loňském roce? 
Bod č. 6: „Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2008“ 
 

Dle předem schváleného plánu byl radním na letošním devátém zasedání předložen dokument s názvem 
„Závěrečný účet SML za rok 2008“. Tento obsáhlý materiál se dá s trochou nadsázky nazvat účetní 
uzávěrkou hospodaření města a jím založených společností.  
Ze závěrečného účtu ve stručnosti vyplývá, že město v uplynulém roce hospodařilo takto: 
 
Popis Skutečná částka Plnění 

Příjmy (po konsolidaci) 2 616 861 049 105 % 
Výdaje (po konsolidaci) 2 706 479 575 98 % 
Financování (po konsolidaci) - 89 618 526 Kč - 35% 
 
V průběhu celého roku bylo provedeno celkem 5 rozpočtových opatření. Z toho 4 jich bylo schváleno 
zastupitelstvem a obsahovala požadavky odborů vzešlé z aktuálních potřeb města a jedno bylo v závěru 
roku schváleno primátorem města a vedoucím odboru ekonomiky. Toto rozpočtové opatření však řešilo 
pouze zahrnutí dotací ze státního rozpočtu, které přišly na účet až v závěru roku a nebylo je možné 
projednat v orgánech města. Zastupitelé byli s tímto krokem seznámeni prostřednictvím informačního 
materiálu. 
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Co se příjmové stránky rozpočtu týče, největší podíl v městské kase tvořily daňové příjmy (1,3 mld.). 
Nedaňové příjmy byly ve výši 123 milionů korun a více než 240 milionů z objemu rozpočtu tvořily 
kapitálové příjmy. Dotacemi město získalo téměř miliardu korun. 
Výdajová část rozpočtu obnášela největší objem prostředků na běžné výdaje (téměř 1,7 mld.). Na 
kapitálové výdaje město uvolnilo z rozpočtu více než miliardu korun. 
 
 
Výběrové řízení na nového ředitele divadla 
Bod č. 12: „Návrh vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Divadla F. X. Šaldy od 1. září 2009“ 
 

V jedné z minulých tiskových zpráv jste získali informaci o tom, že současný ředitel Divadla F. X. Šaldy 
František Dáňa po prázdninách přestává v této funkci působit. Radní proto společně se schválením 
odvolání ředitele pověřila odbor školství, kultury a sportu, aby předložila podmínky pro vyhlášení 
výběrového řízení na jeho nástupce. Příslušný odbor tak zpracoval podmínky a radním je předložil ke 
schválení na včerejším zasedání. 
Po novém řediteli bude požadováno vysokoškolské vzdělání  s minimálně 5 letou praxí v divadelnictví (z 
toho minimálně 2 roky ve vedoucí funkci), případně středoškolské vzdělání s praxí v rozsahu 10 let (z 
toho nejméně 5 roků jako vedoucí pracovník). Samozřejmostí je znalost příslušných právních předpisů, 
výborné organizační schopnosti, schopnost komunikace v některém ze světových jazyků a za výhodu pro 
uchazeče je považována orientace v dotační politice ČR, EU i dalších institucí. Součástí přihlášky 
uchazeče musí být také koncepce  rozvoje divadla. 
Uzávěrka příjmu přihlášek do výběhového řízení je 15. června letošního roku.  
 
 
 
 
V Liberci 12. května 2009 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Korych 
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec 


