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Liberec 3. prosince 2014 

 

Tisková zpráva 
po 1. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Bezmála 20 bodů měla na svém programu 1. schůze Rady města Liberec s nově zvoleným vedením 

města, která se uskutečnila v úterý 2. prosince 2014. 

 

Návrh rozpočtu města ještě projde připomínkami vedoucích odborů 

Bod č. 3: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2015 a návrh plánu 

hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2015 - STAŽENO 

Připravený návrh rozpočtu příjmů, výdajů, financování, výnosů i nákladů hospodářské činnosti 

statutárního města Liberec na rok 2015 bude nové vedení města ještě konzultovat s vedoucími 

jednotlivých odborů magistrátu. Plán příjmů a výdajů na příští rok se totiž letos poprvé připravuje 

v novém programu. Ekonomický náměstek Jan Korytář plánuje schůzky s vedoucími odborů, na nichž 

s nimi probere jejich požadavky.  

„Po projednání s vedoucími odborů dostanou návrh rozpočtu předsedové zastupitelských klubů, aby 

jej také mohli připomínkovat. Počítáme i s variantou rozpočtového provizoria, aby na přípravu 

rozpočtu bylo dost času, s tím, že by se rozpočet schvaloval až v lednu,“ přiblížil náměstek primátora 

Jan Korytář. 

Předpokládané příjmy příštího roku, včetně kapitálových, činí celkem 1 529 845 986 Kč. Celkové 

výdaje jsou plánovány ve výši 1 456 407 264 Kč. 

 

Liberec bude mít 21 školských obvodů, u některých se mírně změní oblast spádovosti 

Bod č. 09: Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují obvody spádových základních škol 

Nově 21 spádových školských obvodů, tedy o jeden více než dosud, bude mít od ledna statutární 

město Liberec. Noví liberečtí radní totiž na svém prvním zasedání schválili aktualizovanou podobu 

obecně závazné vyhlášky, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci. 

„Změnu si vyžádal především vznik nové Základní školy nám. Míru. Aktualizovaná vyhláška ale 

obsahuje i názvy nových ulic a některé drobné korekce, k nimž došlo na základě konzultací s řediteli 

základních škol a odborem hlavního architekta,“ uvedl náměstek primátora pro školství, kulturu, 

sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr. 
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Aktualizovaná vyhláška, kterou ještě musí schválit zastupitelé, bude před nabytím platnosti po dobu 

15 dní zveřejněna na úřední desce. Od pondělí 5. ledna pak bude k dispozici i na webových stránkách 

města, na oddělení školství a kultury - odboru péče o občany a u všech ředitelů základních škol. 

Zápisy k povinné školní docházce se na všech základních školách zřizovaných statutárním městem 

Liberec uskuteční ve čtvrtek 22. ledna 2015. Přehled všech škol včetně odkazů na jejich weby je k 

dispozici na http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/mestske-organizace/skolske-organizace/. 

 

Město Liberec podporuje chráněné bydlení, přispěje na vybavení bytu pro duševně 

nemocné 

Bod č. 10: Poskytnutí příspěvku obecně prospěšné společnosti FOKUS Liberec  

Díky finančního příspěvku od statutárního města Liberec vznikne ve městě další chráněné bydlení pro 

duševně nemocné. Poskytnutí mimořádného příspěvku v celkové výši 19 900 korun schválili liberečtí 

radní. Nový byt již v tuto chvíli připravuje v Liberci – Krásné Studánce obecně prospěšná společnost 

FOKUS Liberec. Peníze využije na dovybavení bytu elektrospotřebiči – pračkou a lednicemi.  

Byt má svým klientům nabídnout větší, nově vybavené prostory a zajistit jim mnohem důstojnější 

prostředí pro život. „Nový byt zároveň zefektivní provoz služby chráněné bydlení, kterou nyní 

organizace FOKUS Liberec poskytuje na dvou místech v Liberci,“ uvedl náměstek primátora pro 

školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr s tím, že bydlení v Krásné Studánce začne 

klientům sloužit ještě do konce letošního roku. 

Město již v minulosti podpořilo tento záměr formou dotace z Fondu prevence částkou 34 176 korun 

určenou na zakoupení lůžek a matrací.  

 

Odměny zastupitelů zůstanou stejné 

Bod č. 18: Návrh na stanovení výše měsíčních odměn a výše peněžitého plnění s účinností od 1. 

prosince 2014 neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec a dále občanům, kteří nejsou členy 

Zastupitelstva města Liberec, za výkon funkce předsedy nebo člena komise rady města a za výkon 

funkce předsedy nebo člena výboru zastupitelstva města. 

Výše měsíčních odměn zůstane zatím stejná, jak pro neuvolněné členy zastupitelstva, tak i pro 

předsedy a členy komisí rady města a výborů zastupitelstva města. Návrh nyní schválili radní a 

rozhodovat o něm budou ještě samotní zastupitelé na prosincovém jednání. „Počítám, že se všemi 

kluby ještě povedeme v budoucnu o podmínkách pro práci neuvolněných zastupitelů diskusi. Chci, aby 

i opoziční zastupitelé měli pro svou práci adekvátní podmínky,“ dodal ekonomický náměstek 

primátora Jan Korytář.  

Neuvolněným zastupitelům (tedy většině, vyjma primátora a náměstků) bude město Liberec měsíčně 

vyplácet 910 korun, členům výborů nebo komisí 1000 korun a jejím předsedům 2700 korun. 

Současně nadále platí úsporné opatření, které si zastupitelé odsouhlasili v loňském roce. Týká se 

zrušení příplatku podle počtu obyvatel. Ten byl dříve vyplácen ve výši 540 korun měsíčně. 

http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/mestske-organizace/skolske-organizace/
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Na odměny všem neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům a členům komisí a výborů města 

měsíčně město dává přibližně 208 000 korun. Tyto náklady se v příštím roce nezvýší za předpokladu, 

že zůstane zachován stávající počet výborů zastupitelstva a komisí rady města a zároveň nedojde k 

nárůstu počtu jejich členů. 

 

Služební vozy vedení města ohlídá systém GPS, který bude sám zapisovat evidenci jízd 

Bod č. 18a: Přidělení služebních vozidel uživatelům pro služební i soukromé účely 

Zatím pouze primátor Tibor Batthyány a náměstek pro technickou správu majetku města Tomáš 

Kysela dostanou přiděleno služební vozidlo, které budou moci využívat jak pro pracovní, tak pro 

soukromé účely. Ostatní členové vedení města možnost přidělení služebního vozu odmítli. 

Primátor Tibor Batthyány zároveň navrhl, aby pracovní i soukromé cesty ve služebních vozidlech 

monitoroval systém GPS. „Považuji to za nezbytné kvůli větší transparentnosti. Ostatně žijeme 

v jednadvacátém století a tenhle systém úspěšně funguje ve spoustě firem. Nespornou výhodou je 

zamezení případným nesrovnalostem a také usnadnění evidence jízd, kdy odpadne zbytečná 

administrativní zátěž,“ konstatoval primátor Tibor Batthyány. 

V obou Radou města přidělených vozidlech bude přepínač mezi služební a soukromou jízdou. 

Zabudovaná GPS pak bude vysílat údaje o dané jízdě, jako například trasu a čas. Výstupem bude plně 

automatická elektronická kniha jízd, která nahradí dosavadní papírovou knihu jízd. Karty CCS pak 

poskytnou přesné záznamy o čerpání pohonných hmot. 

 

Představenstvo TSML je nyní nefunkční 

Rada města na svém prvním zasedání v novém volebním období vzala na vědomí informaci o 

odstoupení dvou členů představenstva Technických služeb města Liberce. Svůj odchod z vedení 

společnosti oznámili v pondělí 1. prosince na zasedání představenstva Lukáš Vorel a Martin Hanke s 

tím, že již dostatečně nastavili ozdravné procesy v TSML a že není podle nich třeba, aby v práci dál 

pokračovali. Z představenstva rovněž už před časem odešel Karel Šeliga. Z pěti členů orgánu 

společnosti tak nyní zůstali jen Věra Rosenbergová a Tomáš Princ.  

„Je potřeba, aby se ještě do konce tohoto roku sešla mimořádná valná hromada, která doplní 

představenstvo o chybějící tři členy,“ uvedl náměstek primátora pro technickou správu majetku 

města Tomáš Kysela. Valnou hromadu společnosti tvoří Rada města Liberce. 

 


