
Z á p i s   č. 3/2017 

z jednání finančního výboru zastupitelstva města Liberec 
dne 22. 3. 2017 

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

Dvořáčková, Ing. Petr Červa, PhD., Ing. Jiří Kittner, Mgr. Zora Machartová, 
Ing. Petr Lajtkep (8x) 

Nepřítomni:  Ing. Filip Galnor, Ing. Hana Jelínková, Ladislav Kořínek, Ing. Hana Fialová, 
CSc., Ing. Helena Šafaříková (5x) 

Za MML:  Ing. Zbyněk Karban, Mgr. Jan Korytář, Ing. Iva Sládková, Bc. Jaroslav 
Schejbal, Tibor Batthyány, Bc. David Novotný, Mgr. Jan Audy 

Za DPMLJ:  Ing. Wejnar a Ing. Červenka 
Za AK Havel, Holásek & Partners : Mgr. Jan Frey 
 
 
Předseda Mgr. Šolc zahájil jednání finančního výboru přivítáním všech přítomných, přítomno 
8 členů a výbor je schopen se usnášet. Do programu byl přidán bod „Budoucí záměr výkupu 
budovy TUL“. Všichni přítomní souhlasí s body programu jednání.  
 

1. Prezentace záměru pronájmu SAJ – TMR 
 

Primátor Batthyány – přednesl záměr vstupu investora do Sportovního areálu Ještěd.  
Ing. Dvořáčková – vznesla připomínku, že byl materiál poslán na poslední chvíli (v den konání 
finančního výboru). 
Primátor Batthyány – upřesnil, že se jedná o prezentaci, nepožaduje se po finančnímu výboru 
žádné usnesení a omluvil se za pozdní zaslání materiálu. 
Dotazy ohledně dosavadních pohledávek SAJ, podmínek a nastavení smluvních vztahů byly 
zodpovězeny primátorem a advokátem Mgr. Freyem.   
 

2. Kontrola zápisu 
 
K zápisu č. 2/2017 z jednání FV ze dne 22. 2. 2017 nebyly žádné připomínky.  
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 

3. Prodej pozemku (1 případ) 
 
Usnesení č. 12/17: Finanční výbor dne 22. 3. 2017 doporučuje prodej pozemku p. č. 943/2, o 
výměře 125 m2, k. ú. Rochlice u Liberce, kupujícímu za celkovou kupní cenu 116 000,- Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 
Bod „Memorandum o financování DPMLJ pro roky 2017 – 2020“ byl, se souhlasem všech 
přítomných členů finančního výboru, předřazen jako bod č. 4.  
 

4. Memorandum o financování DPMLJ pro roky 2017 – 2020 
 



Tento bod uvedl Ing. Šulc a předal slovo Ing. Wejnarovi a Ing. Červenkovi z DPMLJ, kteří 
prezentovali finanční situaci společnosti. Dotazy ohledně finančních záležitostí, personální 
politice, získávání dotací a smluvních vztazích byly zodpovězeny na jednání finančního výboru.   
Finanční výbor požaduje předložit tento materiál na zasedání ZML jako informaci. Pan Ing. 
Wejnar a pan Ing. Červenka vyslovili souhlas s předložením materiálu do ZML.  
Úkol pro tajemnici: zajistit u odboru správa veřejného majetku o předložení materiálu do ZML. 
 
Usnesení č. 13/17: Finanční výbor memorandum o financování DPMLJ pro roky 2017 – 2020 
bere na vědomí. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 

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

 
Usnesení č. 14/17: Finanční výbor bere informaci na vědomí. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0  
 

6. Návrh rozpočtového opatření č. 1A) Dotace statutárního města Liberec na rok 2017  
 
Ing. Karban: V tomto rozpočtovém opatření jsou upravovány dotace. Jedná se o dotace určené 
pro SML a jeho příspěvkové organizace. 
 
Usnesení č. 15/17: Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města předložit 
návrh rozpočtového opatření č. 1A) Dotace statutárního města Liberec na rok 2017 jako 
Informaci 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 

7. Návrh rozpočtového opatření č. 1B) Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního města 
Liberec na rok 2017 

 
Ing. Karban: V tomto rozpočtovém opatření se zejména zapojují zůstatky finančních prostředků 
z předchozích let u některých fondů. Navyšuje se fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a 
prostoru. Dále se jedná o přesuny finančních prostředků v rámci fondů mezi tř. 5 a tř. 6. 
 
Usnesení č. 16/17: Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 
návrh rozpočtového opatření č. 1B) Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního města Liberec 
na rok 2017 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 

8. Návrh rozpočtového opatření č. 1C) statutárního města Liberec na rok 2017 
 
Ing. Karban: Tímto rozpočtovým opatřením navyšuje rozpočet u daňových příjmů. Dále 
zapojujeme předpokládaný zůstatek 2016 na krytí výdajů ve výši 12 mil. Kč. Dále se výdaje 
kryjí revolvingovým úvěrem, čerpáním kontokorentního úvěru a rozpouštíme rezervu. U 
odboru strategický rozvoj a dotace došlo ještě ke změně – přesun z akce „Projekt BEDELIN – 
osobní výdaje“ na oddělení personální. Další změnou oproti původnímu návrhu RO č. 1C) je 
navýšení na odboru cestovní ruch 150 000Kč. 
 
Mgr. Šolc: U daně z nemovitosti navýšení očekával a upravil by i rozpočtový výhled. Proč jsou 
městské lesy ve ztrátě? 



Mgr. Korytář: Vysvětlil zvýšené náklady u této příspěvkové organizace. 
Mgr. Šolc: Konzultační služby na odboru ekonomiky – kolik je na co? 
Ing. Karban: Odhadem stanovil částky na jednotlivé konzultační akce. 
 
Usnesení č. 17/17: Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 
návrh rozpočtového opatření č. 1C) statutárního města Liberec na rok 2017 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 

9. Rozpočtová pravidla pro statutární město Liberec – Směrnice zastupitelstva č. 1ZM 
 
Ing. Karban: Tento materiál byl stažen z RM a nebude nyní předložen na ZM.  
 
Nebylo projednáno. 
 

10. Inventarizační zpráva roku 2016 
 
Usnesení č. 18/17: Finanční výbor inventarizační zprávu roku 2016 bere na vědomí. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 

11. Střednědobý rozpočtový výhled SML na roky 2017 - 2021 
 
Mgr. Šolc: Jak již bylo zmíněno, měla by se aktualizovat daň z nemovitosti.  
Diskuze ohledně příjmů: Jak město nahradí příjem z hazardu. 
Diskuze ohledně výdajů: Zda výhled obsahuje všechny nutné výdaje, především investiční 
akce.  
Dle Mgr. Šolce se jeví střednědobý rozpočtový výhled za nedostatečný a neúplný. Doporučuje, 
aby ZML projednalo tento střednědobý rozpočtový výhled a vzalo ho na vědomí. Následně se 
upravený výhled předloží ZML ke schválení. 
 
Usnesení č. 19/17: Finanční výbor střednědobý rozpočtový výhled SML na roky 2017 – 2021 
bere na vědomí. 
 Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 

12. Různé 
Mgr. Šolc: Upozornil, že finančnímu výboru nebyl předložen materiál „Změna statutu Fondu 
rozvoje“, tudíž nedoporučuje předložit materiál na ZML. 
Bod „Budoucí záměr výkupu budovy TUL“ se neprojednával. 
 
 
 
Příští jednání finančního výboru se uskuteční ve středu dne 19. 4. 2017, pozvánka bude poslána. 
 
 
 
 Mgr. Jiří Šolc, v. r. 
 předseda finančního výboru 
 (kontrola, potvrzeno, mail dne 31. 3. 2017) 
 
 
V Liberci dne 30. 3. 2017, zapsala Ing. Iva Sládková, v. r. 


