Liberec 5. června 2019

Tisková zpráva
Výběr projednaných bodů
z 11. schůze Rady města Liberec
Náměstek Jiří Němeček
Bod č. 12: Schválení výsledku zadávacího řízení "Střední zdravotnická škola Liberec – modernizace
kotelny"
Liberečtí radní schválili výsledky zadávacího řízení na modernizaci plynové kotelny v budově Střední
zdravotnické školy v Liberci. Nejvýhodnější nabídku podala firma TEP Jablonec, spol. s r.o., s částkou ve
výši 1 278 199 Kč bez DPH. Oproti předpokládané hodnotě zakázky se podaří městu ušetřit téměř 400
tisíc korun. Původní dvacet let stará technologie už dosloužila a nahradí ji nové kondenzační kotle,
které budou splňovat všechny předepsané normy a budou úspornější a šetrnější k životnímu prostředí.

Bod č. 13: Vypsání výběrového řízení na zakázku FC Slovan Liberec – zastřešení tribuny jih
Fotbalový stadion U Nisy čeká letos oprava a úprava střechy jižní tribuny. Radnice vypíše výběrové
řízení a práce by měly začít v srpnu. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5,89 milionů korun bez
DPH. Hlavním důvodem rekonstrukce je zabránit dalšímu postupu koroze ocelových nosných
konstrukcí, aby nedošlo ke vzniku havarijního stavu a zajistila se bezpečnost diváků. Zároveň část
střešní krytiny nahradí prosvětlovací tabule, aby se na trávník dostalo více světla. Realizace zakázky
bude prováděna v součinnosti s nájemcem areálu.

Náměstek Zbyněk Karban
Bod č.5: Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2018 a účetní závěrka statutárního města
Liberec za rok 2018
Závěrečný účet podrobně popisuje hospodaření města v roce 2018. Zachycuje veškeré příjmy a výdaje
města podle rozpočtové skladby, čerpání a splácení úvěrů, hospodaření fondů města a všechny další
související finanční transakce, které se v daném roce uskutečnily. V roce 2018 se podařilo městu toto
naplnit. Město vykázalo kladný přebytek ve výši 57 979 408,07 Kč. Celkové příjmy města v roce 2018
činily 2 346 283 676 Kč. Meziročně se zvýšily o 4,2%, tedy o 94 297 455 Kč. Daňové příjmy ve výši 1 761
389 898 Kč tvořily 75% celkových příjmů. Nedaňové příjmy ve výši 289 299 176 Kč, byly v porovnání s
rokem 2017 o 62 450 726 Kč nižší.

Kapitálové příjmy ve výši 21 657 199 Kč byly oproti roku 2017 výrazně nižší, a to o 45,6% např. z důvodu
uspořádání finančních vztahů vůči společnosti Sportovní areál Liberec v roce 2017, a s tím spojených
příjmů oproti roku 2017. Přijaté dotace ve výši 255 303 988 Kč byly výrazně vyšší než v roce 2017, a to
o 48%. Vliv na toto zvýšení měly zejména přijaté investiční dotace (na městem realizované projekty u
několika ZŠ a MŠ). Celkové výdaje činily 2 471 344 181 Kč a byly o 385 811 166 Kč vyšší než v roce 2017.
Z toho běžné výdaje tvořily 85,3% a kapitálové výdaje 14,7%.
„Rok 2018 byl pro město příznivý. Příjmy, zejména daňové, byly v souladu s prosperující ekonomikou
vyšší, nárůst zaznamenaly i přijaté dotace, které se měly dopad i do vyšších výdajů, neboť město
realizovalo více projektů. Kapitálové příjmy města byly však, podobně jako v předchozích letech, nízké,“
popisuje náměstek primátora pro ekonomiku Zbyněk Karban. V roce 2018 bylo realizováno
refinancování dluhu, kdy původní komunální dluhopisy už byly zcela nahrazeny směnečným
programem České spořitelny. Hodnoty likvidity, jak běžné, tak i okamžité, byly v roce 2018 na dobré
úrovni, což v praxi znamená, že město bylo schopno bez problémů dostát svým splatným závazkům. „I
přesto je potřeba uvést, že finanční situace města není zejména z pohledu zadluženosti dobrá a úrokové
zatížení je vysoké, 165 020 226 Kč,“ doplňuje náměstek Zbyněk Karban.
K 1. lednu 2018 byl Českým statistickým úřadem stanoven počet obyvatel Liberce 103 979, bez
městského obvodu Vratislavice tedy 95 229. Zadluženost na 1 obyvatele města je tak 18 419 Kč.
Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2018 a účetní závěrku statutárního města Liberec za
rok 2018 pak radní předloží v červnu zastupitelstvu města ke schválení.

Náměstek Jiří Šolc
Bod č. 23: Výjimka ze směrnice rady č. 3RM na úpravu povrchu vzletové a přistávací dráhy na
libereckém letišti
Výjimku na zadání zakázky napřímo udělili včera liberečtí radní pro realizaci úpravy povrchu vzletové a
přistávací dráhy na libereckém letišti. Tyto práce zhotoví za dohodnutou cenu půl milionu korun s DPH
Aeroklub Liberec z.s. Aktuální nevyhovující stav vzletové a přistávací dráhy vykazuje takové nerovnosti,
že je nelze dostatečně vyspravit běžně prováděnou údržbou, a to již ani za částku, kterou město
každoročně Aeroklubu na opravu dráhy vyplácí. Nutné sanační práce a hrubé terénní úpravy budou
provedeny nejpozději do 30. 11. 2019.

Pozvánky, informace:
*tiskový briefing na téma Mikrotým 2 Horní Hanychov, čtvrtek 6. června 12.00 hodin na č. 210
* křest zvukové knihy „Dům doktora Fišera“ autorky Petry Braunové, který se uskuteční ve čtvrtek 6.
6. 2019 od 15 hodin v obřadní síni.

*sobota 8.6. Liberecký jarmark, na náměstí.

