
Z á p i s   č. 1/2017 

z jednání finančního výboru zastupitelstva města Liberec 
dne 18. 1. 2017 

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

Galnor, Ing. Alena Dvořáčková, Ladislav Kořínek, Ing. Hana Fialová, CSc., 
Ing. Jiří Kittner, Mgr. Zora Machartová, Ing. Petr Lajtkep (10x) 

Nepřítomni:  Ing. Hana Jelínková, Ing. Petr Červa, PhD., Ing. Helena Šafaříková (3x) 
Za MML:  Mgr. Jan Korytář, Ing. Zbyněk Karban, Ing. Iva Sládková, Bc. Jaroslav 

Schejbal, Tomáš Kysela 
 
 
1. Kontrola zápisu   
Předseda Mgr. Šolc zahájil jednání finančního výboru přivítáním všech přítomných, přítomno 
9 členů a výbor je schopen se usnášet – postupně přítomno 10 členů. Všichni přítomní souhlasí 
s body programu jednání.  
Byla vznesena připomínka k dodatečně zaslaným materiálům k bodu č. 4, které byly zaslány 
členům finančního výboru v den konání. Tyto dodatečné materiály byly zaslány bezodkladně 
členům FV, jakmile byly k dispozici. 
 
K zápisu č. 11/2016 z jednání FV ze dne 7. 12. 2016 nebyly žádné připomínky.  
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 
2. Informace o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a 
činnosti odboru ekonomiky – leden až prosinec 2016 
Ing. Karban: Vývoj je velmi dobrý, přebytek již zapojujeme v rozpočtu na rok 2017. 
 
Finanční výbor bere informaci na vědomí. 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0  
 
3. Rozpočtové opatření č. 8 statutární město Liberec r. 2016 – zapojení dotací 
 
Finanční výbor bere informaci na vědomí. 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0  
 
4. Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2017 a návrh 
hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2017 
K tomuto bodu byly v den jednání FV zaslány změny od Mgr. Korytáře, které byly vysvětleny 
a probrány přímo na jednání FV. Dodatečné materiály se týkaly změn v návrhu rozpočtu na rok 
2017 a změna Statutu fondu rozvoje. 
Mgr. Korytář: Návrh se předkládá ve stejné podobě s pozměňovacími návrhy, se záměrem 
projednat ho na zasedání zastupitelstva. 
Machartová: Stačí v letošním roce 12 mil. Kč na bazén? 
Schejbal: Ještě se neví, bude se projednávat. 
Úkol pro odbor MS: Odhad nákladnosti investice „URAN“. 
Schejbal: PD pro stavební povolení – až poté je možné odhadovat čísla. 
Kysela: Vznesl další požadavky na rozpočet 2017, které nejsou v návrhu zahrnuty. 
Debata o fondu rozvoje, jeho smyslu a funkčnosti (nefunkčnosti). Projednání změny Statutu 
fondu rozvoje. 



Mgr. Korytář: Kapitálové výdaje schválí ZML. Pravomoc schvalování přesunu mezi 
investicemi ve fondu rozvoje ze ZML na RM.  
 
Usnesení č. 1/17 Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh 
rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2017 a návrh hospodářské 
činnosti statutárního města Liberec na rok 2017 se změnami, co navrhl náměstek Mgr. Korytář 
vyjma „dotačního fondu hasiči“. 
 
Hlasování: pro 5, proti 3, zdržel se 2 (nebylo schváleno) 
 
5. Záměr prodeje pozemků (6 případů) 
Schejbal: otázky zodpovězeny přímo na jednání výboru. 
 
Usnesení č. 2/17 Finanční výbor dne 18. 1. 2017 doporučuje záměr prodeje pozemku p.č.768  
výměře 499m2, k.ú. Kateřinky u Liberce a pozemku p.č. 769 o výměře 420m2, k.ú. Kateřinky 
u Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p.č. 760 a 770, k.ú. 
Kateřinky u Liberce, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou 176 000,- Kč, 
s podmínkou, že kupující do 2 let odstraní vady opěrné zdi dle diagnostického průzkumu – 
zpráva č. 102/16. 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 
Usnesení č. 3/17 Finanční výbor dne 18. 1. 2017 doporučuje záměr prodeje pozemku p. č. 
943/2, o výměře 125 m2, k. ú. Rochlice u Liberce, formou výběrového řízení s předkupním 
právem vlastníka stavby na tomto pozemku, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 
116 000,- Kč. 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 
Usnesení č. 4/17 Finanční výbor dne 18. 1. 2017 nedoporučuje záměr prodeje pozemků:  
a) p. č. 1233 o výměře 3 213 m2, k. ú. Liberec, s právem přednosti nájemce k p.č. 1233, k.ú. 
Liberec, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou 
cenu cca 2 253 000,- Kč  
b) p. č. 1234/1, o výměře 1 403 m2, k. ú. Liberec, s právem přednosti nájemce k p.č. 1234/1, 
k.ú. Liberec, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za 
předpokládanou cenu cca 986 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v 
platné zákonné výši. 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 
Usnesení č. 5/17 Finanční výbor dne 18. 1. 2017 nedoporučuje záměr prodeje části pozemku p. 
č. 1562/22, o výměře cca 135 m2, k. ú. Rochlice u Liberce, formou výběrového řízení za cenu 
nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu cca 244 000,- Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 
Usnesení č. 6/17 Finanční výbor dne 18. 1. 2017 nedoporučuje záměr prodeje části pozemku p. 
č. 677, o výměře cca 88 m2, k. ú. Dolní Hanychov, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší 
nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu cca 107 000,- Kč, ke které bude připočítána 
daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 



Usnesení č. 7/17 Finanční výbor dne 18. 1. 2017 nedoporučuje záměr prodeje pozemků p. č. 
574/19, 574/21, 597/2 a 597/3, o celkové výměře 14 294 m2, vše v k. ú. Doubí u Liberce, formou 
výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 15 725 
000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 
 
6. Různé 
 
Debata o případových studií – technické parametry: 
PD Bazén 
PD Botanická zahrada 
 
Příští jednání finančního výboru se uskuteční ve středu dne 22. 2. 2017, pozvánka bude poslána. 
 
 
 
 Mgr. Jiří Šolc, v. r. 
 předseda finančního výboru 
 (kontrola, potvrzeno, mail 6. 2. 2017) 
 
 
 
 
V Liberci dne 3. 2. 2017, zapsala Ing. Iva Sládková, v. r. 


