
Z á p i s   č. 8/2017 

z jednání finančního výboru zastupitelstva města Liberec 
dne 13. 9. 2017 

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

Ing. Alena Dvořáčková, Ing. Petr Červa, PhD., Ing. Hana Fialová, CSc., Ing. 
Jiří Kittner, Ing. Helena Šafaříková (9x) 

Nepřítomni:  Ing. Filip Galnor, Ladislav Kořínek, Mgr. Zora Machartová, Ing. Petr Lajtkep 
(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 
8 členů a výbor je schopen se usnášet – postupně přítomno 9 členů. Na žádost pana Schejbala 
byl předřazen bod „Záměr výkupu budovy Arbesova 751, Liberec 1“ bod č. 2.  
Dodatečně poslané materiály byly zařazeny následovně:  
5. Projednání návrhu příjmů rozpočtu SML 2018 
6. Refinancování dlouhodobého dluhu SML 
7. Informace o plnění příjmů a výdajů rozpočtu leden – srpen 2017 
8. Různé 
Všichni přítomní souhlasí s body programu jednání, jak byly upraveny. Hlasováno jednomyslně 
pro, program jednání byl schválen. 
 

1. Kontrola zápisu 
 
K zápisu č. 7/2017 z jednání FV ze dne 30. 8. 2017 nebyly žádné připomínky.  
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 

2. Záměr výkupu Arbesova 751, Liberec 1 
 

Tento záměr na radě města neprošel. Materiál byl zpracován na žádost.  
Mgr. Šolc: Nesouhlasím, rekonstrukce bude dražší. Budova je nevhodná pro úřední práce.  
Ing. Kittner: Pro dočasné umístění úředníků je zbytečně kupovat toto. 
Schejbal: Dostali jsme za úkol vytipovat další možnosti umístění úředníků.  
Ing. Dvořáčková: Kolik je v současnosti úředníků? 
Mgr. Šolc: Podle posledních informací, které mám o cca 100 více než za nás.  

- Úkol: Poslat finančnímu výboru materiál o pronájmech nebytových prostor pro potřeby 
MML. 

Mgr. Šolc: Upozorňuji, že hlasujeme o kladném stanovisku, tzn. hlasujeme o tom, že záměr 
výkupu doporučujeme. 
 
Usnesení č. 50/17: Finanční výbor po projednání doporučuje záměr výkupu budovy č. p. 751, 
ul. Arbesova, Liberec I – Staré Město – bydlení, která je součástí pozemku p. č. 804, k. ú. 
Liberec a pozemků p. č. 804 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169 m2 a p. č. 803/1 – 
zahrada o výměře 591 m2, vše v k. ú. Liberec. Prodávající: IBI – Building, spol. s r. o., IČ: 
63674289, se sídlem Myslbekova 710/25, Praha 6 - Střešovice, 16900 Praha, za kupní cenu 
9 100 000,- Kč včetně DPH, splatnou do 30 dnů od doručení oznámení o povolení vkladu 
vlastnického práva v katastru nemovitostí. Kupující: statutární město Liberec, IČ: 00262978, 
nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 – Staré Město. 



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

3. Návrh rozpočtového opatření č. 7A) dotace SML na rok 2017 a změny v kompetenci 
RM 
 

Ing. Karban: Návrh rozpočtového opatření bylo schváleno radou města tak, jak bylo 
předloženo. Jedná se o změny rozpočtu v kompetenci rady města a do zastupitelstva jde jako 
informace. 
 
Usnesení č. 51/17: Finanční výbor po projednání bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu 
města předložit návrh rozpočtového opatření č. 7A) 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. 7B) změny SML na rok 2017 v kompetenci ZM 
 
Ing. Karban: Příjmy navyšujeme o 50 mil. Kč. Konkrétně navyšujeme daň z hazardu, jejíž výše 
v srpnu činila 54 mil. Kč. Proti tomu stará položka Odvody – výherní hrací přístroje, která 
dobíhá, snižujeme. Lehce navyšujeme daň z příjmu FO a daň z přidané hodnoty. Výdaje 
navyšujeme ve prospěch příspěvkových organizací a sanace skalního masivu. Zvyšujeme 
rezervu na cca 20 mil. Kč, zbytek byl použit na snížení kontokorentu. Orientaci v rozpočtovém 
opatření komplikují konsolidační položky. 
Mgr. Šolc: V příjmech bylo rozpočtováno na projekt „SUMF“ 3 mil. Kč. Nyní se upravuje na 
mnohem menší částku. Z jakých důvodů takový rozdíl?  

- Úkol - poslat FV informace:  k projektu „SUMF“ 
k požadovanému navýšení rozpočtu na kopírovací služby, 
osvětlení a příspěvku na provozní ztrátu – příměstské 
autobus. dopravy 

Ing. Kittner: Dotaz k navýšení jídelny v ekonomickém pronájmu. 
Mgr. Korytář: Toto navýšení je spojeno s navýšením počtu dětí.     
   
Usnesení č. 52/17: Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 
návrh rozpočtového opatření č. 7B) změny SML na rok 2017 v kompetenci ZM. 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 

5. Projednání návrhu příjmů rozpočtu SML 2018 
 
Ing. Karban: Odbor ekonomiky předkládá tradiční materiál podle schváleného harmonogramu 
přípravy návrhu rozpočtu SML na rok 2018. Minule jsme předkládali materiál, kde byl hrubý 
odhad. Vzhledem k tomu, že ministerstvo financí již vydalo prognózu, je toto už přesnější. Na 
základě této predikce jsme daňové příjmy navýšili. Nedaňové příjmy mají klesající tendenci, 
odpadne příjem z dluhopisu, který jsme platili sami sobě. Příští rok již zohledněno 
refinancování. 
Mgr. Šolc: Vedlejší hospodářskou činnost budeme dělit? 
Ing. Karban: VHČ jsme v minulosti již omezili a již zde máme pouze pronájmy. 
 
Usnesení č. 53/17: Finanční výbor po projednání bere na vědomí návrh příjmů rozpočtu SML 
2018. 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 



 
 

6. Refinancování dlouhodobého dluhu SML 
 

Ing. Karban: Toto refinancování již finančnímu výboru bylo předloženo a nyní je doplněno o 
smluvní dokumentaci, kde jsou doplněny podmínky podle dohodnutých změn.  
 
Usnesení č. 54/17: Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 
refinancování dlouhodobého dluhu SML.  
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 

7. Informace o plnění příjmů a výdajů rozpočtu leden – srpen 2017 
 
Ing. Karban: Daňové příjmy vzrostly o 100 mil. Kč. Dotace zaznamenaly pokles. Hazard i 
ostatní daně se vyvíjejí dobře. Na druhé straně výdaje se také rozběhly. 
 
Usnesení č. 55/17: Finanční výbor bere informaci na vědomí. 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 

8. Různé 
 Posílení fondu sociální péče 
 Stav komunikace – lokalita Lesní – ulice Mozartova 

- Úkol: Opravy v rámci reklamace či je platí město? – Zjistit. 
 Teplárna 

Půjde do finančního výboru a do ZM materiál k teplárně? 
Mgr. Korytář: Materiál určitě půjde. Návrh do ZM půjde v několika variantách. 
Ve výboru to nebude, do ZM to půjde v září, materiál nyní není.  

 Informaci o současné situaci DMPLJ – rozpočet 2018. 
 

 
Příští jednání finančního výboru se uskuteční ve středu dne 18. 10. 2017, pozvánka bude poslána. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Jiří Šolc, v. r. 
 předseda finančního výboru 
 (kontrola, potvrzeno, mail dne 27. 9. 2017) 
 
 
V Liberci dne 27. 9. 2017, zapsala Ing. Iva Sládková, v. r. 


