
Z á p i s   č. 5/2016 

z  jednání finančního výboru zastupitelstva města Liberec dne 15. 6. 2016 
 

Přítomni:  Mgr. Jiří Šolc, Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., Ing. Pavel Šulc, Ing. Alena Dvořáčková, 
Ing. Petr Červa PhD., Ing. Hana Fialová, CSc., Ing. Jiří Kittner, Ing. Petr Lajtkep  

Nepřítomni:  Ing. Filip Galnor, Ing. Hana Jelínková, Ladislav Kořínek, Ing. Helena Šafaříková, Mgr. 
Zora Machartová  

Za MML:  Mgr. Jan Korytář, Ing. Zbyněk Karban, Ing. Iva Pflegerová, Bc. Jaroslav Schejbal  
 
 
Předseda Mgr. Šolc zahájil jednání finančního výboru přivítáním všech přítomných, přítomno 7 členů a 
výbor je schopen se usnášet – postupně přítomno 8 členů, 7 členů. Na úvod byla vyřčena výtka ohledně 
účasti členů finančního výboru na jednání. 
 
01. Kontrola zápisu   
K zápisu č. 4/2016 z předchozího jednání finančního výboru nebyla vznesena žádná připomínka.  
 
02. Návrh rozpočtového opatření č. 3A) Dotace statutárního města Liberec na rok 2016 
Ing. Karban – jedná se o průtokové dotace, tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy a 
zároveň i výdaje města o 1 268 625 Kč.  
 
Usnesení č. 21/16 Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města předložit návrh 
rozpočtového opatření č. 3A) Dotace statutárního města Liberec na rok 2016 jako Informaci. 
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 
03. Návrh rozpočtového opatření č. 3B) Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního města Liberec na rok 
2016 
Ing. Karban – rozpočtové opatření obsahuje dvě části. První část je zapojení zůstatků fondů z roku 2015 a 
druhá část je navýšení fondů. Na radě města byly prezentovány a schváleny dvě změny ve fondu pro opravy 
a vybavení komunikací. Položka celoplošné opravy asfaltových krytů komunikací snížena z 5 000 000 Kč 
na 3 400 000 Kč a položka oprava parkovací plochy Sokolská zvýšena z 1 300 000 Kč na 1 500 000 Kč. 
Mgr. Šolc – nesouhlasí se způsobem využívání fondů. Mgr. Korytář – měla by se vytvořit nová metodika 
ohledně fondů.  
 
Usnesení č. 22/16 Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh 
rozpočtového opatření č. 3B) Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního města Liberec na rok 2016. 
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 
04. Návrh rozpočtového opatření č. 3C) statutárního města Liberec na rok 2016 
Ing. Karban – rezerva před rozpočtovým opatřením je 31 mil. Kč, těmito rozpočtovými opatřeními se 
snižuje o 5 mil. Kč. Výdaje jsou kryty částečně příjmy a částečně přebytkem z roku 2015. Celkové výsledky 
jsou zkresleny položkou daň z příjmu právnických osob za obce, která je ve stejné výši na straně příjmu tak 
na straně výdajů. Celková rezerva po schválení rozpočtových opatřeních bude 26 mil. Kč. Změny, které 
byly uvedeny a schváleny na radě města. Z rozpočtového opatření 3B) zbylo 1 400 000 Kč, což bylo 
přesunuto do rozpočtového opatření 3C) na odbor správy veřejného majetku, položka nestavební údržba 
veřejného prostranství navýšena z 900 000 Kč na 1 800 000 Kč a položka parkovací systém – webová 
aplikace navýšena z 500 000 Kč na 1 000 000 Kč. Na vrub rezervy bylo přidáno navýšení na integrovaný 



systém řízení SML 72 600 Kč a Naivní divadlo navýšeno z 200 000 Kč na 300 000 Kč. Mgr. Korytář – SAJ 
se obrátil s požadavkem 4 mil. Kč, které budou ještě odebrány z rezervy. Mgr. Šolc – dotaz ohledně 
vysvětlující poznámky na položce TSML správa zeleně. Mgr. Korytář – byl to požadavek TSML. Mgr. Šolc 
– bude tedy upraveno na poznámku – žádost TSML. Debata ohledně rekonstrukce bazénu. Mgr. Šolc – 
financování bazénu (vytváření rezervy), úkol na září. Rozpočet na rok 2017 s tím musí počítat. 
  
Usnesení č. 23/16 Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh 
rozpočtového opatření č. 3C) statutárního města Liberec na rok 2016. 
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 
05. Návrh závěrečného účtu statutárního města Liberec za rok 2015 
Mgr. Šolc – žádá takovéto materiály zasílat pro finanční výbor v otevřené podobě. Pro zastupitelstvo města 
žádá vypracovat abstrakt ze závěrečného účtu statutárního města Liberec za rok 2015 (1-3 str., cca 2 grafy) 
– úkol pro Ing. Karbana. 
 
Usnesení č. 24/16 Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh 
závěrečného účtu statutárního města Liberec za rok 2015. 
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 
06. Informace o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru 
ekonomiky – leden až květen 2016 
Ing. Karban – příjmy se vyvíjejí v roce 2016 lépe jak v roce 2015. V době, kdy byl materiál zpracováván, 
ještě nebylo uzavřeno období za měsíc květen, proto v tabulkách uvedeno jako předběžné. Úvěry čerpány 
nebyly. Zůstatky na účtech jsou v pořádku. 
 
Finanční výbor bere informaci na vědomí. 
 
07. Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím upraveného směnečného programu dle 
indikativní nabídky ČS a. s. v celkové výši 1 800 000 000 Kč 
Ing. Karban – refinancování dluhu projednáváme již od roku 2013. Rada města ze 3/2016 přijala variantu E) 
zachování stávajícího směnečného programu. V létě bychom měli obdržet závaznou nabídku. Mgr. Šolc - 
pro zastupitelstvo města žádá seznam zástav, které budou navrhovány k vyjmutí ze stávajícího zástavního 
práva – úkol pro Ing. Karbana. 
 
Usnesení č. 25/16 Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr 
refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím upraveného směnečného programu dle indikativní 
nabídky ČS a. s. v celkové výši 1 800 000 000 Kč. 
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 
08. Fond rozvoje – požadavky čerpání z Fondu kofinancování evropských projektů (projednání) 
Materiál k projednání předložen ve formě tabulky, doplněn o komentáře. Materiál byl vrácen k dopracování 
dle předešlých požadavků, tj. rozepsat tabulku do jednotlivých roků s příslušnými komentáři. Úkol pro Mgr. 
Korytáře – na příští jednání finančního výboru. 
 
09. Obecně závazná vyhláška SML o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 
Usnesení č. 26/16 Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závazná 
vyhláška SML o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 



 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 
10. Záměr prodeje pozemků (9 případů) 
Materiály k projednání poslány předem, Bc. Schejbal – informace o pozemcích, otázky zodpovězeny 
přímo na jednání finančního výboru. V radě města dne 14. 6. 2016.  

1. případ 
Usnesení č. 27/16 Finanční výbor po projednání nedoporučuje záměr prodeje části pozemku p.č. 37/2, o 
výměře cca 140 m2,  k.ú. Růžodol I, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za 
cenu cca 187 000,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

2. Případ 
Usnesení č. 28/16 Finanční výbor po projednání nedoporučuje záměr prodeje pozemku p.č.1801/2, o  
výměře 147m2, k.ú. Starý Harcov, formou výběrové řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za 
cenu 283 000,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši.  

3. případ 
Usnesení č. 29/16 Finanční výbor po projednání doporučuje záměr prodeje části pozemku p. č. 3493/1 – 
díl A, o výměře 1 059 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti Společenství pro 
dům Březinova 337/1, Liberec a za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu: varianty A) ve výši 
640 000,- Kč dle interního předpisu. 

4. případ 
Usnesení č. 30/2016 Finanční výbor po projednání doporučuje záměr prodeje části pozemku p. č. 3493/1 
– díl B, o výměře 1361 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti Společenství pro 
dům Březinova 338/3, Liberec a za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu: varianty A) ve výši 
821 000,- Kč dle interního předpisu. 

5. případ 
Usnesení č. 31/2016 Finanční výbor po projednání doporučuje záměr prodeje části pozemku p. č. 3493/1 
– díl C, o výměře 283 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti Společenství pro 
dům Březinova 337/1, Liberec a Společenství pro dům Březinova 338/3, Liberec za cenu nejvyšší 
nabídky, nejméně však za cenu 172 000,- Kč. 

6. případ 
Usnesení č. 32/2016 Finanční výbor po projednání nedoporučuje záměr prodeje pozemku p. č. 1361/2, o 
výměře 2396 m2, k. ú. Růžodol I, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za 
cenu 3 072 000,- Kč. 

7. případ 
Usnesení č. 33/2016 Finanční výbor po projednání nedoporučuje záměr prodeje pozemku p. č. 1986, o 
výměře 1076 m2, k. ú. Starý Harcov, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za 
cenu 647 000,- Kč. 

8. případ 
Usnesení č. 34/2016 Finanční výbor po projednání nedoporučuje záměr prodeje pozemku p. č. 63, o 
výměře 428 m2, k. ú. Ostašov u Liberce, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně 
však za cenu 494 000,- Kč. 

9. případ 
Usnesení č. 35/2016 Finanční výbor po projednání nedoporučuje záměr prodeje pozemku p. č. 639/1, o 
výměře 153 m2, k. ú. Vesec u Liberce, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však 
za cenu 184 000,- Kč. 



Hlasováno jako celek. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 
11. Pozemky pro LK – Zdrav. záchranná služba 
Materiály k projednání poslány předem, Bc. Schejbal – informace o pozemcích pro LK a otázky 
zodpovězeny přímo najednání finančního výboru. Rada města schválila záměr prodeje pozemku, se 
záměrem směny nesouhlasila.  
 
Usnesení č. 36/2016 Finanční výbor po projednání doporučuje záměr prodeje části pozemku p.č. 1428/34  
o vým. cca 401  m2, části p.č.1439/1  o vým. cca 264  m2, části p.č.1439/4  o vým. cca 35  m2, p.č.1439/10 
o vým.1.392 m2 a p.č.1439/13 o vým. 62 m2 do vlastnictví:  Liberecký kraj, IČ: 70891508, U Jezu 
642/2a, Liberec IV-Perštýn za cenu dle znaleckého posudku. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (schváleno) 
 
12. Záměr bezúplatného převodu pozemku – náprava prodeje z r. 2014 
Materiály k projednání poslány předem, Bc. Schejbal – doplňující informace a otázky zodpovězeny přímo 
najednání finančního výboru. Ing. Lajtkep – nahlásil střet zájmu (objasněno). Bc. Schejbal – jedná se o 
materiál pro nápravu, došlo k přesmyčce v čísle.  
 
Usnesení č. 37/2016 Finanční výbor po projednání doporučuje záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 
990/7, k.ú. Krásná Studánka společnosti Sport Servis Krásná Studánka s.r.o., IČ: 02423278, se sídlem 
Masarykova 519/15, 460 01 Liberec I - Staré Město. 
 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 

13. Přehled o použití prostředků fondu rozvoje v roce 2015 a změna statutu fondu rozvoje 

Finanční výbor bere informaci na vědomí. 
 
14. Různé 
 
Příští jednání finančního výboru se uskuteční ve středu dne 21. 9. 2016, pozvánka bude poslána. 

 

 

 

Mgr. Jiří Šolc, v. r. 

předseda finančního výboru 

(kontrola, potvrzeno, mail 23. 6. 2016) 

 

 

 

V Liberci dne 22. 6. 2016, zapsala Ing. Iva Pflegerová, v. r. 


