
Z á p i s   č. 6/2017 

z jednání finančního výboru zastupitelstva města Liberec 
dne 21. 6. 2017 

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

Ing. Alena Dvořáčková, Ing. Jiří Kittner, Ing. Helena Šafaříková, Mgr. Zora 
Machartová, Ing. Petr Lajtkep (9x) 

Nepřítomni:  Ing. Filip Galnor, Ladislav Kořínek, Ing. Petr Červa, PhD., Ing. Hana Fialová, 
CSc., (4x) 

Za MML:  Ing. Zbyněk Karban, Mgr. Jan Korytář, Ing. Iva Sládková, 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 a 9 členů. Všichni přítomní 
souhlasí s body programu jednání, jak byly navrženy. Hlasováno jednomyslně pro, program 
jednání byl schválen. 
 

1. Kontrola zápisu 
 
K zápisu č. 5/2017 z jednání FV ze dne 17. 5. 2017 nebyly žádné připomínky.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0  
 

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

Ing. Karban: Výsledky jsou oproti minulému roku stále lepší. Daňové příjmy se vyvíjejí dobře. 
Největší nárůst plnění zaznamenaly sdílené daně. V porovnání se skutečností loňského roku 
došlo k nárůstu sdílených daní o cca 50 mil. Kč. 
  
Usnesení č. 35/17: Finanční výbor bere informaci na vědomí. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0  
 

3. Návrh rozpočtového opatření č. 4A) dotace SML na rok 2017 a změny v kompetenci 
RM – materiál dodán dodatečně 

 
Ing. Karban: V tomto rozpočtovém opatření se jedná o zapojení došlých dotací a přesuny 
v rozpočtu, co končí v radě města podle směrnice zastupitelstva „Rozpočtová pravidla pro 
SML“.   
  Rozpočtové opatření bylo doplněno o přesun na odboru ekonomiky tj. 2 mil. Kč 
na smlouvu s poradenskou společnosti Deloitte. U městské policie na platy spojené 
s parkovacím systémem. 
 
Usnesení č. 36/17: Finanční výbor po projednání bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu 
města předložit návrh rozpočtového opatření č. 4A) dotace SML na rok 2017 a změny 
v kompetenci RM jako Informaci. 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
  



4. Návrh rozpočtového opatření č. 4B) smuteční fond, fond rozvoje a dotační fond SML 
na rok 2017  
 
– nebylo dodáno ani projednáváno 

 
5. Návrh rozpočtového opatření č. 4C) SML na rok 2017  

 
- nebylo dodáno ani projednáváno 
 

6. Návrh závěrečného účtu statutárního města Liberec za rok 2016 
 
Ing. Karban: Jedná se o rozsáhlý materiál. Stručné shrnutí závěrečného účtu: Hlavní částí 
příjmů jsou daňové příjmy. Daňové příjmy se v průběhu celého roku vyvíjely v souladu 
s rozpočtem nebo mírně nad ním. Běžné příjmy města pokryly běžné výdaje. Zlepšila se 
likvidita, která je již výrazně nad 1. Zadluženost se neměnila, při zohlednění částky našetřené 
v amortizačním fondu by mírně klesla. Dluhová služba je cca 100 mil. Kč ročně. 
 
Mgr. Šolc: Do budoucna požaduje zjednodušující grafy.  
 
Mgr. Korytář: Přebytek ze závěrečného účtu za rok 2016 je již z 90% zapojen. Zapojeno ještě 
není 10%, které zapojíme nyní. 
 
Ing. Dvořáčková: Zadluženost na hlavu byla 22 tis. nebo 24 tis. Kč? 
 
Ing. Karban: Klesá k 15 tis. Kč. 
  
Mgr. Korytář: Podnět ke zvážení, zda by si město nemělo vzít úvěr „za levno“. Vzhledem 
k tomu, že zákon o rozpočtové odpovědnosti bude v platnosti od příštího roku.  
 
Usnesení č. 37/17: Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 
návrh závěrečného účtu statutárního města Liberec za rok 2016. 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 

7. Refinancování dlouhodobého dluhu SML 
 
Ing. Karban: Materiál je včetně smluvní dokumentace, pro revizi smluvní dokumentace byla 
najata právní kancelář White  Case. Podmínky jsou stejné, tak jak byl schválen záměr 
refinancování. Došlo ke dvou zásadním změnám. Změny byly předneseny. Otázkou bude co 
s amortizačním fondem. Použito bude cca 200 mil. Kč a zbyde něco přes 200 mil. Kč.  
V usnesení bude doplněna podmínka – „ukládá primátorovi, pokud od Deloitte nedostaneme 
lepší nabídku“.  
 
Mgr. Korytář: Naložení s amortizačním fondem bude předmětem finančního výboru. 
 
Ing. Zámečník: Upravený směnečný program bude s úrokovou sazbou 3,5 fix plus marže? 
 
Ing. Karban: Ano. 
 
Usnesení č. 38/17: Finanční výbor po projednání doporučuje předložit zastupitelstvu města 
podobu refinancování, tak jak je navrženo.  



Hlasování: pro 8, proti 1, zdržel se 0 
 

8. Prodej pozemků (2 případy) 
K případu 1) Problém s opěrnou zdí. Podmínkou smlouvy, by mělo být odstranění vad.  
 
Usnesení č. 39/17:  
Finanční výbor po projednání  

doporučuje 
1. případ 
a) prodej pozemku p. č. 768, o výměře 499 m2 a pozemku p. č. 769, o výměře 420 m2, k. 

ú. Kateřinky u Liberce, za celkovou kupní cenu 176 500 Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec, a za podmínky, že kupující do 2 
let odstraní vady opěrné zdi dle diagnostického průzkumu dle zprávy č. 102/16. 

b) zřízení věcného břemene - služebnosti v podobě umístění vedení kabelů veřejného 
osvětlení na pozemku p. č. 768, k. ú. Kateřinky u Liberce, včetně příslušenství, ve 
prospěch vlastníka veřejného osvětlení, kterým je v současné době statutární město 
Liberec, IČ00262978. Věcné břemeno služebnosti zahrnuje též právo vstupu a vjezdu za 
účelem úprav, obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení výkonnosti součásti veřejného 
osvětlení. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje bezúplatně, na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako 
celek 

c) uzavření Kupní smlouvy o převodu pozemků a zřízení věcného břemene služebnosti 
s umístění vedení kabelu veřejného osvětlení CJMML 118635/17 v příloze č. 1 

2. případ 
prodej pozemku p. č. 3902/2, o výměře 54 m2, k. ú. Liberec za celkovou kupní cenu 
145 079 Kč (včetně 21% DPH ve výši 25 179 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 
 

9. Záměr prodeje pozemků (11 případů) 
 

Usnesení č. 40/17:  
Finanční výbor po projednání 

doporučuje 
1. záměr prodeje pozemku p. č. 560/3, o výměře 196 m2, k. ú. Rochlice u Liberce, formou 

výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 
162 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

2. záměr prodeje pozemku p. č. 1019/1, o výměře 278 m2, k. ú. Machnín, formou 
výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 
143 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

 Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1 
Usnesení č. 41/17:  
Finanční výbor po projednání 

nerozhoduje o žádné variantě a doporučuje předložit ZM obě varianty: 
3. záměr prodeje pozemku p. č. 35/3, o výměře 966 m2, k. ú. Vesec u Liberce, s právem 

přednosti vlastníka pozemku p. č. 36, k. ú. Vesec u Liberce, formou výběrového řízení 
za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu: 
VARIANITA č. 1 



dle interního předpisu ve výši 571 900,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. 
NEBO 
VARIANTA č. 2 
Dle znaleckého posudku ve výši 1 280 900,-, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty platné zákonné výši. 

 Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1 
Usnesení č. 42/17:  
Finanční výbor po projednání 

nedoporučuje 
4. záměr prodeje pozemku p. č. 1673, výměře 565m2, k. ú. Liberec, formou výběrového 

řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p. č. 1671, 1672, 1674/1, k. ú. Liberec, za 
cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 708.000 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

5. záměr prodeje části pozemku p. č. 1099, o výměře cca 49 m2, k. ú. Rochlice u Liberce, 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 1097/2, k. ú. 
Rochlice u Liberce, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu cca 
103.000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné v platné zákonné 
výši; 

6. záměr prodeje pozemku p. č. 680/9, o výměře 186 m2, k. ú. Růžodol I, formou 
výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 
381.000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

7. záměr prodeje části pozemku p. č. 403/1, o výměře cca 70 m2, k. ú. Staré Pavlovice, 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p. č. 411/1, 411/6 
a 412, k. ú. Staré Pavlovice, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou 
cenu cca 142.000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
výši; 

8. záměr prodeje pozemku p. č. 373, o výměře 647 m2, k. ú. Doubí u Liberce formou 
výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu dle znaleckého 
posudku; 

9. záměr prodeje pozemku p. č. 537/1, o výměře 471 m2, k. ú. Staré Pavlovice, formou 
výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 
454 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

10. záměr prodeje pozemku p. č. 418, o výměře 902 m2, k. ú. Horní Hanychov, formou 
výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 
480 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

11. záměr prodeje pozemku p. č. 312/1, o výměře 568 m2, k. ú. Ruprechtice, formou 
výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 
564 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1 
 

10. Různé 
 
Příští jednání finančního výboru se uskuteční ve středu dne 30. 8. 2017, pozvánka bude poslána. 
 
 
 Mgr. Jiří Šolc, v. r. 
 předseda finančního výboru 
 (kontrola, potvrzeno, mail dne 24. 8. 2017) 
V Liberci dne 20. 7. 2017, zapsala Ing. Iva Sládková, v. r. 


