
Z á p i s   č. 10/2015 
z  jednání finančního výboru zastupitelstva města Liberec dne 18. 11. 2015 
 
Přítomni : Mgr. Jiří Šolc, Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., Ing. Pavel Šulc, Ing. Filip Galnor, Ing. 

Hana Jelínková, Ing. Alena Dvořáčková, Ladislav Kořínek, Ing. Petr Červa PhD., Ing. 
Hana Fialová, CSc., Ing. Jiří Kittner, Ing. Helena Šafaříková, Mgr. Zora Machartová 
(12x) 

Nepřítomni : Dipl. Kfm. Lukáš Vorel (1x) 
Za MML : Mgr. Jan Korytář, Ing. Zbyněk Karban, Ing. Jana Karbanová  
 
01) Kontrola zápisu 
Předseda Mgr. Šolc zahájil jednání finančního výboru přivítáním všech přítomných, přítomno 12 členů a 
výbor je schopen se usnášet - postupně přítomno 11 členů, 10 členů. K předcházejícímu zápisu č. 
9/2015 nebyly připomínky.  
 
02) Návrh rozpočtového opatření č. 9) statutárního města Liberec na rok 2015 
Ing. Karban – na RM byl doplněn a schválen pozměňovací návrh PhDr. Langra – z oddělení humanitního 
na odbor kanceláře tajemníka přesun 30 000 Kč na dohodu o pracovní činnosti pro přípravu přihlášky pro 
agenturu na sociální začleňování ve školkách a na příspěvkovou organizaci Kontakt přesun 61 000 Kč na 
provoz expozice zapomenuté dějiny města. Do posledního 11. ZM ještě půjde pozměňovací návrh 
vyplývající z Dohody o narovnání mezi firmou Eltodo a městem Liberec (vrácení soudní úschovy – příjem  
a zaplacení elektrické energie - výdej ve výši 36 400 000 Kč a to vzájemným zápočtem) a narovnání ve 
financování dle uzavřeného dodatku s ČS o směnečném programu ve výši 970 000 000 Kč. Veškeré 
pozměňovací a doplňující úpravy rozpočtu neobsahují požadavek na navýšení výdajů a čerpání běžné 
rezervy z odboru ekonomiky. 
 
Usnesení č. 28/15: Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové 
opatření č. 9)  statutárního města Liberec na rok 2015 dle přílohy. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 (návrh byl schválen) 
 
03) Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2016 a návrh hospodářské 
činnosti statutárního města Liberec na rok 2016  
Mgr. Korytář - správní rada Fondu rozvoje se zatím nesešla, plánuje první setkání poprvé v lednu 2016, 
problémy v rozpočtu ani v účetnictví nejsou, čerpání v letošním roce 2015 bez problémů, shromažďování 
podkladů bylo časově náročné, investiční politika tady zatím nefungovala, nikdo nepřipravil ucelený 
podklad, seznam investičních akcí žádný neměl k dispozici na více let dopředu, chce to čas a trpělivost 
k realizaci. Některé investiční akce se nestihnou vyčerpat v roce 2015 z důvodu časového zdržení kvůli 
výběrovým řízením. Mgr. Šolc – očekával písemnou zprávu o fungování Fondu rozvoje, má informace, že 
některé odbory letos peníze nevyčerpají, zastává názor, že nepotřebujeme fondové hospodaření, když 
se bude průhledně rozpočtovat do akcí jednotlivých odborů. Ing. Kittner – investice se budou realizovat 
v návaznosti na získávání dotací, tento fondový způsob je pracnější pro rozpočet i účetnictví. Ing. 
Dvořáčková - navrhuje zkusit, jak bude fungovat Fond rozvoje a pak se teprve rozhodnout. 
 
*) Rozpočet 2016 
Byl odeslán sumář dotazů členů výboru a písemně zpracované odpovědi od odborů byly přeposlány. 
Otázky k rozpočtu 2016 zpracované samostatně nejsou zapracované do zápisu, ale jako samostatná 
příloha. 
 
PŔÍJMY 
Dotazy – daň z příjmu OSVČ, poplatky – užívání veřejného prostranství, podíl na zisku a z dividend 
Teplárna Liberec (příloha), ing. Zámečník poslal písemný dotaz k akci Parkovací systém (příjem + výdej) 
na náměstky Kyselu a Mgr. Korytáře, písemně vyřídí příslušný náměstek Kysela ve spolupráci 
s vedoucím odboru Bc. Novotným. 
 
VÝDAJE 
A.  
Osobní výdaje jsou rozděleny na jednotlivé odbory, nebyla podána uspokojivá odpověď na otázku 
odůvodnění navýšení pracovníků mezi roky 2015 a 2016 (hlavně na odboru sociální péče) a odůvodnění 
nerovnoměrného navýšení platů mezi jednotlivými odbory a odůvodnění potřebnosti. Úkol na personální 
oddělení – otázky upřesnil Mgr. Šolc a tajemnicí byly přeposlány vedoucímu odboru ekonomiky k vyřízení 
odpovědí s personálním oddělením. Mgr. Machartová – navrhuje navýšení 2 personálních míst na 



odboru majetkové správy – správa cca 1 200 bytů k panu Kopeckému – 1x údržbáře nemovitostí a 1x 
asistenta. Zatím si tyto služby město nakupuje, posílením personálních míst vzniknou další vícenáklady – 
vybavení pracovníků, školení, auto, vybavení nářadím… Promyslet, udělat analýzu, důležité je kontrola 
stavu majetku města. 
B.ODORY 
*) odbor kanceláře primátora – prádlo, oděv a obuv – 2 000 Kč – pro konání akcí spolufinancované 
městem pod záštitou primátora (např. trička, trikoty, dresy) 
*) kancelář tajemníka – odvody za nezaměstnanost ZPS – zaměstnávat více lidí se ZPS, dálniční známky 
– 25 000 Kč – určeno pro 13 aut města. 
*) odbor stavební 
*) odbor životního prostředí 
*) odbor správní a živnostenský 
*) odbor sociální péče 
*) odbor dopravy 
*) odbor informatiky a řízení procesů 
*) odbor ekonomiky – ponechat ve výdajích refinancování s úpravou – z Fondu pro kofinancování 
evropských projektů odebrat položku kofinancování ve výši 210mil. Kč a zařadit ji do rezervy – 
předfinancování. Upřesnění názvosloví v daních – dříve byla daň z nemovitostí, v návrhu správný název   
daň z nemovitých věcí – 40 000 Kč (platíme z pozemků, které se nachází mimo katastrální území 
Liberec), dříve byla daň z převodu nemovitostí, v návrhu správný název daň z nabytí nemovitých věcí – 
400 000 Kč (dříve byla tato položka zařazena ve VHČ). Mgr. Šolc – ve výdajích chybí 10mil. Kč pro 
Krajskou nemocnici Liberec, odpověděl Mgr. Korytář. 
*) odbor strategického rozvoje a dotací – Mgr. Šolc – nesouhlasí se zařazením položky pronájmy, kde si 
pronajímáme prostory a služby v jiných prostorech, když má město své místnosti, nedostačující 
zodpovězení otázek za oddělení získávání dotací. Zadat znovu úkol pro vedoucího odboru ing. Horáka -  
zpracovat konkrétní rozpis plánovaného utrácení peněz pro „lovce dotací“. 
*) odbor hlavního architekta – otázky předem zodpovězeny písemně (příloha) 
*) odbor ekologie a veřejného prostoru – Mobiliář , koše, lavičky – 300 000 Kč – proč tato výše a kam se 
budou umisťovat - několik roků zpětně dostával odbor SM, nyní EP na obnovu mobiliáře pouze 50 000,- 
Kč, protože touto částkou nelze absolutně pokrýt požadavky na obnovu a dodávku nového mobiliáře do 
všech městských částí města Liberce, odbor EP z tohoto důvodu nárokoval navýšení finančních 
prostředků – umístění bude probíhat ve většině lokalit, např. Liberec I, III, V, Horní Kopečná, Františkov - 
Jáchymovská, Rochlice – Gagarinova, Ruprechtice, Pavlovice, St.Harcov, atd. 
POH, osvěta – 600 000 Kč, proč, na co - povinností obce je zpracovat plán odpadového hospodářství, 
jakmile vyhlásí závaznou část Liberecký kraj. S vyhlášením POH LK se počítá v roce 2016 a pro Liberec 
je závazné nechat zpracovat a vyhlásit POH města Liberce nejdéle do 12 měsíců od vyhlášení krajem. 
Dále jsou finance připraveny na osvětovou kampaň ohledně sběru a třídění využitelných složek 
komunálního odpadu (POH = plán odpadového hospodářství).Projektová studie neinvestičních akcí – 
územní studie zeleně – 600 000 Kč, proč, na co - do rozpočtu na rok 2016 zahrnuto dle požadavku a 
záměru náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí. 
*) odbor cestovního ruchu, kultury a sportu – Duhové léto – 320 000 Kč – je soubor aktivit na náměstí 
před radnicí, v letošním roce se tato akce konala pod názvem „Léto na náměstí“, ale v menším měřítku. 
V příštím roce je naplánováno mnohem více aktivit a plánovaná částka zahrnuje aktivity – písečná 
pláž(ochranná bariéra na pláž, palmy) a program (kulturní a sportovní). Rozvoj cestovního ruchu – 
800 000 Kč - Nové logo a manuál (300 T CZK) presstripy (80 T), horizonty na VO, letáky, tisk plakátů, 
náklady na výlep plakátů, výlep a tisk velkoformátových plakátů (billboardy a CLV v rámci kontingentu 
ploch zdarma), dotisk propagačních materiálů z projektů (udržitelnost): zejména: Cyklomapy, Po stopách 
Liebiegů – cca 50T CZK za každý titul), opravy a údržba map, infocedulí, obnova starých map 
v intravilánu (původní jsou neaktuální, z roku 2008). Prezentace v časopisech a médiích – 300 000 Kč - 
tituly: TIM, KAM po Česku, vkládaná příloha o Liberci v MF Dnes, COT, turistika.cz, Leo Express, 
Mountain Bike in Action, Wochenkurier, Sächsische Zeitung, In Your Pocket, Jelonka, Dresdner 
Amtsblatt, History Revue, Koktejl  – v souvislosti s novou značkou Liberce (logem a vizuálním stylem) 
bude nutné umísťovat nově image inzerci. Investiční transfery spolkům – 52 000 Kč - Podpora projektu 
„Ostašovské poutní slavnosti“. Dárkovina – 400 000  Kč - běžná spotřeba propagačních materiálů při 
různých akcích odpovídá této částce; obrací se na nás spolky, sportovní kluby, školy, TUL, nemocnice a 
další významné instituce, které distribuují naše propagační předměty zejména při mezinárodních 
příležitosti v souladu se směrnicí. Předměty dále slouží při běžné prezentaci města (oficiální návštěvy, 
novináři, dárci krve apod.). Studie, značení vstupu – 100 000 Kč - v letošním roce byla uhrazena pouze 
část nákladů za úpravu vstupu, tj. studie. Vzhledem k prodlení v jednání památkové péče stihneme 
zrealizovat  v roce 2015 pouze dílčí práce. Z toho důvodu jsme rozpočtovali značení vstupu na rok 2016 
ve výši 100T CZK. 



*) Odbor školství a sociálních věcí – rezerva – komunitní plán – 5 000 000 Kč – konkrétní nákupy, komu – 
vyhlašuje se dotační program v rámci komunitního plánování na podporu registrovaných sociálních 
služeb, které působí v Liberci, není určeno pro mimoliberecké, např. Člověk v tísni, Diakonie, Drak,.. 
*) odbor majetkové správy – elektrická energie – 1 000 000 Kč – proč navýšení – přibyly další objekty, 
vyšší spotřeba el. Energie a očekávají vyúčtování od ČEZ od 3/2015 – zatím nevyřešeno. 
*) odbor správy veřejného majetku – nákup služeb krematorium a opravy a udržování krematorium – 
celkem musí být celkem 1 100 000 Kč (50% z nájemného jde do rozpočtu města a 50% nájemného jde 
do Smutečního fondu). Označit položky v rozpočtu – „“Parkovací systém“, které mají charakter 
jednorázového výdaje, zpracovat dotazy ing. Zámečníka, rozepsat a popsat celý parkovací systém 
(samostatná příloha – rozpočet 2016_parkovací systém Liberec). 
 
D. ORGANIZACE MĚSTA 
Příspěvková organizace Dětské centrum Sluníčko – Mgr. Šolc – 50% příspěvek - chyba? Mgr. Korytář – 
jedná se o přípravu na jednání s krajem, kdy by v roce 2016 Liberec již neplatil za děti umístěné z jiných 
obcí LK, ale stále za svoje. Pokud budou chtít zastupitelé opět platit vše, bude navýšeno. 
Příspěvková organizace Městské lesy – Mgr. Šolc – nepožadují neinvestiční příspěvek na provoz. Mgr. 
Korytář – jedná se o příspěvek na posílení rekreačních a mimo produkčních funkcí lesa, jedná se o 
politické rozhodnutí. 
 
E. FOND ROZVOJE 
*) Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení – opravy kulturních zařízení - 2 900 000 Kč – jakých 
zařízení se tato položka týká - oprava arkýře na PKO – 900 000 Kč, oprava jeviště Malého divadla – 
1 500 000 Kč, minimální oprava tanečního parketu PKO – 500 000 Kč (původně požadováno 2,1mil Kč 
na celkovou rekonstrukci). 
*) Fond pro opravy a vybavení ostatní – stroje, přístroje – 500 000 Kč (par. 3111 – mateřské školy) a 
stroje a přístroje – 500 000 Kč (par. 3113 – základní školy) – obě položky patří zařadit do Fondu pro 
opravy a vybavení školských zařízení. Investice do budov ve správě majetku města – 200 000 Kč – na 
které – položka je na projekty LVT. 
*) Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru – sídliště Gagarinova – revitalizace zeleně, 
obnova DH – zkratka DH znamená dětské hřiště. 
*) Fond pro výkupy nemovitostí – výkupy pozemků pro nové projekty (smlouvy) – 6 700 000 Kč – 
4,2mil.Kč TJ Sokol Doubí a 2,5 mil. Kč vodní dílo Tajch – Vesecký rybník. 
*) Fond pro kofinancování evropských projektů -  kofinancování 210 000 000 Kč – přesunout na odbor 
ekonomiky na položku rezerva – předfinancování. Projekty rozvojové speciální – 200 000 Kč – určené 
pro komplexní zlepšení podmínek pro rozvoj cyklodopravy. 
 
F. DOTAČNÍ FONDY MĚSTA 
Snížení celkového přídělu do fondů o 2,1 mil. Kč – záleží na dohodě, zatím v jednání. 
 
MĚSTSKÁ POLICIE – příloha č. 4 
Navýšení počtu městských strážníků a navýšení příspěvku plus 2,4mil. Kč (počítá se s dalším jednáním). 
 
VHČ – příloha č. 5 
Přidat finanční prostředky na odbor majetkové správy plus 1,5mil. Kč. Doplnění - na rekonstrukci 
koupelen v DPS. 
 
FINANCOVÁNÍ – příloha č. 6 
Bez poznámek. 
 
OSOBNÍ VÝDAJE – příloha č. 7 
Úkol pro personální oddělení: * odůvodnění navýšení pracovníků mezi roky 2015 a 2016, vysvětlení 
meziročního nárůstu (např. odbor sociální péče), ** odůvodnění nerovnoměrného navýšení mezd 
v jednotlivých odborech. 
 
Usnesení č. 29/15: Finanční výbor po podrobném projednání, dodatků a jednotlivých připomínek (viz 
výše) doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených 
organizací na rok 2016 a návrh hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2016 dle příloh. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 3 (návrh byl schválen) 
 
04) Informace o aktuální finanční situaci města 
Ing. Karban – výběr sdílených daní se zlepšil, kontokorent nečerpáme, zůstatek na účtech města cca 
100mil. Kč. Finanční situace města se výrazně stabilizovala a očekáváme přebytek 
 



05) Různé 
Ing. Dvořáčková – areál LVT – technické muzeum a město – vztah, umístění, výstavní prostory. 
 
 
Příští jednání finančního výboru se uskuteční ve středu dne 17. 2. 2016, pozvánka bude poslána. 
 
 
 

       Mgr. Jiří Šolc v. r. 
 předseda finančního výboru 

                 (kontrola, potvrzeno, mail 14. 12. 2015) 
 
 
 
 
 
V Liberci dne 8. 12.  2015, zapsala: Ing. Jana Karbanová, v. r. 


