
Z á p i s   č. 10/2017 

z jednání finančního výboru zastupitelstva města Liberec 
dne 22. 11. 2017 

 
Přítomni:  Mgr. Jiří Šolc, Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., Ing. Pavel Šulc, Zbyněk 

Šrámek, Jakub Zobín, Ing. Alena Dvořáčková, Ing. Petr Červa, PhD., Ing. 
Hana Fialová, Ing. Helena Šafaříková, Mgr. Zora Machartová, Ing. Petr 
Lajtkep (11x)  

Nepřítomni:  Ladislav Kořínek, Ing. Jiří Kittner, CSc. (2x) 
Za MML:  Ing. Zbyněk Karban, Ing. Iva Sládková, Mgr. Jan Korytář, PhDr. Mgr. Ivan 

Langr 
 
Předseda Mgr. Šolc zahájil jednání finančního výboru přivítáním všech přítomných, přítomno 
8 členů a výbor je schopen se usnášet – postupně přítomno 11 členů.  
Dodatečně poslán materiál k bodu 7 Návrh rozpočtu SML na rok 2018 a k bodu 8 Různé – 
„transakce dokončující proces refinancování dlouhodobého dluhu SML“.  
Všichni přítomní souhlasí s body programu jednání, jak byly upraveny. Hlasováno jednomyslně 
pro, program jednání byl schválen. 
 

1. Kontrola zápisu 
K zápisu č. 9/2017 z jednání FV ze dne 18. 10. 2017 nebyly žádné připomínky.  
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 

2. Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a 
činnosti odboru ekonomiky – leden až říjen 2017 

Ing. Karban: Stručně shrnul zásadní informace. 
 
Usnesení č. 63/17: Finanční výbor bere informace na vědomí. 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 

3. Návrh rozpočtového opatření č. 9A) dotace a přesuny SML na rok 2017 v kompetenci 
RM 

Ing. Karban: Jedná se o nesporné rozpočtové opatření, kde se do rozpočtu zapojují dotace a 
provádějí se přesuny v kompetenci rady města. Do zastupitelstva se toto rozpočtové opatření 
předkládá pouze jako informace. Celková částka cca 5 mil. Kč, jedná se o dotace MŠMT (Rovný 
přístup ke vzdělání) a 4 města zachraňují přes hranice.  
 
Usnesení č. 64/17: Finanční výbor po projednání bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu 
města předložit návrh rozpočtového opatření č. 9A) dotace a přesuny SML na rok 2017 
v kompetenci RM jako Informaci. 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 

4. Návrh rozpočtového opatření č. 9B) změny SML na rok 2017 v kompetenci ZM 
Ing. Karban: Tradičně shrnul zásadní změny tohoto rozpočtového opatření.  
Mgr. Šolc: U navýšení DPMLJ je chyba – špatně textováno. Prověřit. 
 
Usnesení č. 65/17: Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 
návrh rozpočtového opatření č. 9B) změny SML na rok 2017 v kompetenci ZM s tím, že bude 
požadované prověřeno. 



Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
  

5. Prodej pozemků (2 případy) 
  
Usnesení č. 66/17 
Finanční výbor po projednání 
 doporučuje 

1. prodej pozemku p. č. 465/7, o výměře 203 m2, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, 
kupujícímu, za celkovou kupní cenu 157 300 Kč, (včetně 21% DPH ve výši 27 300 
Kč) splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

2. prodej pozemku p. č. 867, o výměře 80 m2, k. ú. Staré Pavlovice, kupujícímu, za 
celkovou kupní cenu 208 120 Kč (včetně 21% DPH ve výši 36 120 Kč), splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 

6. Záměry prodeje pozemků (3 případy) 
 

Usnesení č. 67/17 
Finanční výbor po projednání 

doporučuje vždy tu vyšší cenu 
1. záměr prodeje pozemků p. č. 522, o výměře 427 m2, a p. č. 523, o výměře 257 m2, 

 vše k. ú. Růžodol I, celková výměra činí 684 m2, formou výběrového řízení za cenu 
nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu: 

 VARIANTA č. 1  
dle interního předpisu ve výši 1 122 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši, 

2. záměr prodeje pozemku p. č. 803/1, o výměře 228m2, k. ú. Ruprechtice, formou 
výběrového řízení s  právem přednosti vlastníka pozemků p. č. 799/2, p. č. 803/2, p. 
č. 1018/1 a p. č. 1018/3, k. ú. Ruprechtice, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však 
za předpokládanou cenu 134 000 Kč. 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 

Usnesení č. 68/17 
Finanční výbor po projednání 
 nedoporučuje 

3. záměr prodeje části pozemku p. č. 574/4, o výměře cca 48 m2, k. ú. Františkov 
u Liberce, a části pozemku p. č. 844/4, o výměře cca 47 m2, k. ú. Růžodol I, formou 
výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 
cca 145 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
výši, 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 
 

7. Návrh rozpočtu SML na rok 2018 
Mgr. Korytář: V radě města prošel návrh z drobnými úpravami. Energetické úspory (60 – 70 
mil. Kč) a jejich návratnost se budou následně řešit. Uvažujeme o možném úvěru ze státního 
fondu životního prostředí. Ve financování je rozpočtováno refinancování a finanční prostředky 
na kofinancování, není to chyba. V rozpočtu není zahrnuto cca 400 mil. Kč, celkem evropské 



projekty cca 500 – 600 mil. Kč tj. 150 mil. Kč na spolufinancování - kofinancování evropských 
projektů, 400 mil. Kč z kontokorentu a revolvingu. 
Mgr. Šolc: V tom financování jsem to pokládal za chybu. Financování evropských projektů 
bude muset mít vypracován kvalitní časový plán, jak se to rozloží.  
Ing. Karban: Počítáme s navýšením revolvingu. 
Mgr. Šolc: Probereme postupně příjmy, výdaje a financování. Příjmy jsou krásný, 
předpokládám, že jsou navrženy na základě predikce MF a AQE. Přesná částka u filmařů, to 
vědí takto přesně? Prověřit, zda to není málo. Odbor majetkové správy 5 mil. Kč, bylo více 
– prověřit. 
Financování – zaslouží si vysvětlit, považoval jsem návrh financování za chybu. Vysvětlete 
financování jako takové.  
Mgr. Korytář: Po refinancování zbyde v umořovacím fondu 250 mil. Kč. Tyto finanční 
prostředky jsou rozděleny 100 mil. a 40 mil. Kč na kofinancování, 10 mil. Kč na rekonstrukci 
Divadla (úložka) a 100 mil. Kč zbyde na městský plavecký bazén (20 mil. Kč v roce 2018 a 80 
mil. Kč na další roky).  
Otázkou je jak, tam dostaneme 400 mil. Kč, aby mohly začít akce. 
Mgr. Šolc: Spoluúčast už je tedy ve výdajích? 
Mgr. Korytář: Ano, spoluúčast už je v návrhu zahrnuta a je kryta financováním (kofinancování). 
Plánovaný cíl zaplatit miliardu 2025 stále stíháme, nemusíme z toho mít obavu. Tyto peníze 
nám teď pomohou s dotačními akcemi. 
Ing. Karban: Snížíme o 300 mil. Kč dluh, bude se sledovat bilance splácení dluhu.  
Mgr. Šolc: Mělo by se zvážit, zda by se neměli najít v době hojnosti finance jinde, než 
rozpouštět úspory v takové míře. 
Mgr. Korytář: Tyto akce by se měly reálně udělat příští rok, případně by se zapojil 
v následujícím roce. 
Debata ohledně použití 250 mil. Kč z umořovacího fondu (použití na kofinancování či 
předfinancování?). O finančním řízení takto náročného financování projektů.  
Ing. Šulc: DPMLJ 20 mil. Kč navíc na mzdy apod… Investiční činnost v návrhu není, proč? 
Mgr. Korytář: Stejný případ jako energetické úspory, budeme se muset ještě sejít a ujasnit. 
Zjistili jsme, že by byla možná půjčka od evropské banky pro místní rozvoj.  
Ing. Šulc: Nutné jsou finanční prostředky na obnovu majetku – investiční akce tramvajové tratě. 
Mgr. Korytář: Jedná se o dlouhodobý plán. 
Mgr. Šolc: DPMLJ je zásadní otázkou. Memorandum tu bylo a mělo by tedy být zahrnuto. 
Město by se nemělo zadlužovat více, mělo by si na to ušetřit ze svého. 
Ing. Šulc: Opravy 20 mil. Kč na rok 2018 budou potřeba. Generální opravy vozů a investiční 
výdaje. 
Mgr. Šolc: Projdeme výdaje postupně. Odměny rady města a zastupitelstva navýšeny, proč? 
Zjistit. Na navýšení osobních výdajů má vliv nařízení vlády a odbory zřejmě také něco 
prosadily. Odbor školství meziročně snížil – prověřit (více lidí a nižší mzdy?) Oddělení 
personální – projektová kancelář duplicitně.  
Mgr. Machartová: Na magistrátě bylo sděleno, že faktura musí být odeslána písemně. Je jiná 
možnost – elektronická?  
Ing. Dvořáčková: Právnické osobě se doručuje do datové schránky.  
Mgr. Šolc: Dary obyvatelstvu – změnit text (komu, co to je) – „hasiči“. Nárůst kopírovacích 
služeb. Již v letošním roce se navyšovaly a rok 2018 chce ještě víc.  
Debata ohledně zvyšujících se výdajů na kopírovací služby – bude úkolem pro budoucího 
tajemníka (zavedení kontroly apod…). Služby pošt na odd. komunikací a informací a na 
odd. provozu a správy budov, proč dvakrát – zjistit. Odbor informatiky projekt GDPR i pro 
příspěvkové organizace? 
PhDr. Mgr. Langr: Ano i pro příspěvkové organizace. Jedná se o vstupní analýzy apod.. 



Mgr. Šolc: Spolupráce s LISkou? 
PhDr. Mgr. Langr: Zatím jenom pod odborem. 
Mgr. Šolc: Konzultační služby na OE, proč tak vysoké. 
Ing. Karban: Auditor, teplárna a další. 
Mgr. Korytář: Kdo povede jednání s teplárnou je nyní otázkou. V pondělí v 18 hod. bude 
probíhat jednání ohledně teplárny.  
Mgr. Šolc: Odbor SR navýšení mezd z 9 mil. Kč na 13 mil. Kč? 
Mgr. Korytář: Navýšení počtu lidí a projektů. Detailní rozpis budu posílat zastupitelům. 
Mgr. Šolc: Konzultační služby by měly být např. pod kanceláří tajemníka, v tuto chvíli není 
žádná kontrola.  
Mgr. Korytář: Ideální by bylo, kdyby dotazy byly vznášeny na právní oddělení a ty by to 
zařídili.  
Ing. Zámečník: Doporučoval bych rámcovou smlouvu u právní firmy. 
Mgr. Korytář: Ono to tak v podstatě je.  
Mgr. Šolc: Dotační projekty – spoluúčasti, která je ve financování kryta. 
Mgr. Korytář: ZŠ nám. Míru je největší akce. 
Mgr. Šolc: Bude rozšíření kapacit? 
PhDr. Mgr. Langr: U ZŠ není možné, nelze podle podmínek projektu. 
Mgr. Šolc: Uran – projektová dokumentace 1,5 mil. Kč. Bude se aktualizovat ta co je nebo se 
bude dělat nová? – Zjistit. Regenerace sídlišť MMR – co to je? 
Mgr. Korytář: Nový program – osvětlení, chodníky atd. 6 mil. Kč je spoluúčast. Nákup vozidel 
měl být pod oddělením pana Anděla, ale je to dotace, proto přesunuto. 
Ing. Zámečník: Proč jsou pod odborem SR PD Vesec? 
Mgr. Korytář: Je to jenom PD a realizace opatření. 
Ing. Zámečník: Když to zastupitelstvo schválí, tak schvaluje i realizaci opatření? Pak se 
předkládá už jenom radě města? 
Mgr. Korytář: Ano, v podstatě ano. 
Ing. Zámečník: Lom Ruprechtice se neplánuje? 
Mgr. Korytář: Projekt je zatím v hodnocení. Teprve bude, zatím není. 
Mgr. Šolc: Oddělení administrace projektů – opět jenom spoluúčast? 
Mgr. Korytář: Celé částky, kryty. 
Mgr. Šolc: Nákup vozidel-elektropohon, pohon CNG – 2x? Prověřit. Pronájem SAL o 
300 000 Kč levnější než předešlý rok? – Prověřit. 
Mgr. Šolc: Morový sloup? 
Mgr. Korytář: Ano, má cenu, nejcennější památka. Část půjde z dotace. 
Mgr. Šolc: Nebylo by lepší ho umístit někam jinam, dostupněji? 
PhDr. Mgr. Langr: Ano, máme o to zájem a probíhají diskuze. Souhlasí, že se jedná o předmět 
do veřejného prostoru.  
Mgr. Šolc: U IQ Landie doplnit text, na co to je „program pro MŠ a ZŠ“. Kde je Vápenka? 
PhDr. Mgr. Langr: Neinvestiční transfer 200 000 Kč. 
Šrámek: Studená voda navýšení – proč? 
Mgr. Korytář: Skládka Zlaté návrší – problém, není povolení – technicky je to zatím v řešení. 
Mgr. Šolc: OH – Smart City. Co je to? – rozepsat. 
Mgr. Korytář: Odpadové hospodářství. 
Mgr. Šolc: Kompostárna – na PD nebo realizaci? Kdo? 
Mgr. Korytář: Jenom PD. FCC asi pravděpodobně. 
Ing. Zámečník: Co to přesně jsou výdaje „jídelny v ekonomickém pronájmu“? 
PhDr. Mgr. Langr: U poloviny školských zařízení nejsou kuchyně a jídlo se dováží – toto je 
úplata. Vybavení by bylo velmi nákladné. 
Mgr. Šolc: Nákup sociálních služeb? 



PhDr. Mgr. Langr: Nutné navýšení, pokryje to 3 subjekty. 
Mgr. Šolc: Krematorium – Finanční výbor požaduje předložit např. v lednu – Souhrn 
nákladů a výnosů. 
U Slunečních lázních a IS parkovací systém to jsou naše podíly? 
Mgr. Korytář: Ano. 
Mgr. Šolc: Nákup služeb ZŠ a MŠ se snížil? 
Mgr. Korytář: Toto jsme nekrátili. 
Mgr. Šolc: Technopark? 
Mgr. Korytář: Přímý výdaj bez dotace. 
Debata ohledně městského plaveckého bazénu.  
Mgr. Šolc: Lokalita Ostašov, nevidím Uralskou? 
Mgr. Korytář: 6 mil. Kč kofinancování na odboru strategického rozvoje a dotací – chodníky 
IPRÚ. 
Mgr. Šolc: Restaurování Liebiegovy hrobky. A co Hubnerova hrobka? 
Mgr. Korytář: V plánu to je, během roku budeme nárokovat finanční prostředky, ale nejdříve 
Liebiegovu hrobku.  
Mgr. Šolc: Kancelář tajemníka nárokuje výdaje na dopravní prostředky (opět dopravní 
prostředky, není to tam duplicitně)? Prověřit. 
Mgr. Šolc: Uran plášť nemůže stačit. 
Mgr. Korytář: Pouze první fáze. 
Mgr. Šolc: Varšava – žadatel město nebo spolek? 
Mgr. Korytář: Město. 
Finanční výbor požaduje v lednu předložit zůstatky fondů. 
Mgr. Korytář: Debata ohledně podrobnosti schvalovaného rozpočtu. Návrh běžné výdaje 
jedním řádkem a dotační projekty jedním řádkem. Auditor se také přimlouval.  
Poslat finančnímu výboru takto upravený rozpočet. 
 
Debata o financování nových akcí versus udržování stávajícího majetku. Zda financovat 
úsporami či novými úvěry.  
 
Usnesení č. 69/17: Finanční výbor po projednání doporučuje s uvedenými výhradami 
zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu SML na rok 2018 s tím, že bude požadované 
prověřeno. 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 
 

8. Různé 
 Transakce dokončující proces refinancování dlouhodobého dluhu SML 

- Nebylo projednáno – bude předloženo na příští jednání FV. 
 
 
Příští jednání finančního výboru se uskuteční ve středu dne 17. 1. 2018, pozvánka bude poslána. 
 
 
 Mgr. Jiří Šolc, v. r. 
 předseda finančního výboru 
 (kontrola, potvrzeno dne 6. 12. 2017 – jednání FV) 
 
 
V Liberci dne 6. 12. 2017, zapsala Ing. Iva Sládková, v. r. 


