
Z á p i s   č. 8/2015 
z  jednání finančního výboru zastupitelstva města Liberec dne 21. 10. 2015 
 
Přítomni : Mgr. Jiří Šolc, Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., Ing. Pavel Šulc, Ing. Filip Galnor, Ing. 

Hana Jelínková, Ladislav Kořínek, Ing. Petr Červa PhD., Ing. Hana Fialová, CSc., Ing. 
Jiří Kittner, Mgr. Zora Machartová (10 x) 

Nepřítomni : Ing. Alena Dvořáčková, Ing. Helena Šafaříková, Dipl. Kfm. Lukáš Vorel (3x) 
Za MML : Mgr. Jan Korytář (omluven), Ing. Zbyněk Karban, Ing. Jana Karbanová 
 
01) Kontrola zápisu 
Předseda Mgr. Šolc zahájil jednání finančního výboru přivítáním všech přítomných, přítomno 7 členů a 
výbor je schopen se usnášet - od bodu programu 03) přítomno 8 členů, od bodu programu 04) přítomno 
9 členů, od bodu 06) přítomno 10 členů. K předcházejícím zápisům nebyly připomínky. Za MML byl 
omluven náměstek pro ekonomiku Mgr. Jan Korytář. Do bodu 06) Různé zařazen materiál – schválení 
dohody o snížení ceny ze systému centrálního zásobování teplem a schválení věcného záměru 
GreenNet. Předřazen bod z programu a projednáno v následujícím pořadí. 
 
05) Informace o aktuální finanční situaci města 
Ing. Karban – výběr sdílených daní se zlepšil, hlavně daň z věcí nemovitých a z výherních hracích 
přístrojů, oproti stejnému období loňského roku je propad zhruba 3 mil. Kč, materiál o naplňování příjmů 
a čerpání výdajů za období leden až září 2015 budeme mít v listopadu. Kontokorent nečerpáme, 
revolvingový úvěr čerpáme ve výši cca 11mil. Kč na projekty Volnočasové plochy Liberec a  IPRM. 
 
02) Návrh rozpočtového opatření č. 7A) – dotace statutárního města Liberec na rok 2015 
Ing. Karban – celé rozpočtové opatření se týká pouze přijatých a vydaných dotací, jedná se především o 
příjem dotací z IPRM Rochlice a IPRM CAO, obdržené prostředky jsou použity na splácení úvěru, posiluje 
se běžná rezerva o 2,3mil. Kč. 
 
Usnesení č. 21/15: Finanční výbor po projednání doporučeně zastupitelstvu města schválit rozpočtové 
opatření č. 7A) – dotace statutárního města Liberec na rok 2015 dle přílohy. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 (návrh byl schválen) 
 
03) Návrh rozpočtového opatření č. 7 B) statutárního města Liberec na rok 2015 
Ing. Karban – cílem navrhované změny je  finančního vypořádání ze závěrečného účtu 2014, zapojení 
zůstatku na běžných účtech, narovnání na skutečný příjem podílu na zisku od společností A. S. A.  a 
Teplárny Liberec, úprava skutečných příjmů a výdajů u směnečného programu, posiluje se rezerva o 
25,6mil Kč. 
 
Usnesení č. 22/15: Finanční výbor po projednání doporučeně zastupitelstvu města schválit rozpočtové 
opatření č. 7B) statutárního města Liberec na rok 2015 dle přílohy. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 (návrh byl schválen) 
 
04) Návrh rozpočtového opatření č. 7 C) statutárního města Liberec na rok 2015 
Ing. Karban – nově se zařazují výdaje pro DPMLJ - 10mil. Kč, výkup pozemku – 4,3mil. Kč, navýšení 
energií MŠ, ZŠ – 1,6mil. Kč a další. Čerpá se běžná rezerva ve výši 20mil. Kč, celkový zůstatek rezervy po 
provedených rozpočtových opatřeních 7 A), B), C) bude ve výši 27,1mil. Kč. 
Dotazy(odpovědi budou přeposlány): 
 * odbor majetkové správy - položka v rozpočtu 6121, ZŠ projekční práce na navýšení kapacity, schválený 
rozpočet ve výši 1 500 000 Kč, požadovaný návrh mínus 1 000 000 Kč? Proč toto snížení a přesun na jiné 
položky, záměr minulého politického vedení bylo navýšení kapacit ve školách. Opouští se od tohoto 
záměru? 
* odbor cestovního ruchu, kultury a sportu - zařazuje se nová položka 6122, úprava vchodu do 
Radničního sklípku, schválený rozpočet ve výši 0, požadovaný návrh plus 150 000 Kč. Proč toto 
navýšení, původní domluva se Svijany byla, že stavební úpravy provede na své náklady, změna původní 
dohody?  K jakému účelu bude použito a proč? 
 
Usnesení č. 23/15: Finanční výbor po projednání doporučeně zastupitelstvu města schválit rozpočtové 
opatření č. 7C) statutárního města Liberec na rok 2015 dle přílohy. 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 (návrh byl schválen) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06) Různé 
*) Informace o průběhu procesu optimalizace dlouhodobého dluhu SML – ing. Karban prezentoval 
informační materiál – hrubá úspora úrokových nákladů do splatnosti ca 353 mil. Kč, čistá úspora 
úrokových nákladů a to po odečtení nákladů na snížení swapu (100mil.Kč) a předčasné splacení SMPO 
(120mil. Kč) činí ca 133mil. Kč. Pokud se podaří navrženou transakci zrealizovat, bude SML průměrně 
ročně šetřit z rozpočtu města výdaj ve výši 13 mil. Kč. Uzávěrka výběrového řízení bez uveřejnění bude 
4. 11. 2015. Celou transakci chceme zrealizovat k 16. 1. 2016. Městu zůstane 250mil. Kč, záměr použití 
na projekty IOP a IPRÚ, nebo bychom použili na předfinancování projektů a nemuseli bychom používat 
revolvingový úvěr. Jasný a pevný záměr zatím není, konkrétní akce neumím specifikovat. Požadované 
zajištění jen vybraným nemovitým majetkem, v případě potřeby SML budou nemovitosti adekvátně 
nahrazeny. 
 
**) Schválení dohody o snížení ceny ze systému centrálního zásobování teplem a schválení věcného 
záměru GreenNet – Ing. Galnor – prezentoval část materiálu – Teplárna Liberec a SML našlo společnou 
řeč na snížení ceny tepla za určitých podmínek, existuje smlouva o společném postupu – nové ocenění 
majetku měst za 37mil. Kč a 210mil. Kč Energoholding, posudky jsou hotové, jsou k dispozici 
v materiálech do ZM. Celý materiál rozšířený o analýzy a rozbory byl projednán na 18. RM dne 20. 10. 
2015.   
Pro zastupitele je připraven seminář k podrobnějšímu seznámení na pondělí dne 26. 10. 2015 od 
15 hodin, zasedací místnost č. 11.  
 
 
 
 
 
Příští jednání finančního výboru se uskuteční ve středu dne 18. 11. 2015, pozvánka bude poslána. 
 
 
 
 

       Mgr. Jiří Šolc v.r. 
 předseda finančního výboru 

                 (kontrola, potvrzeno, mail 26. 10. 2015) 
 
 
 
 
V Liberci dne 22. 10. 2015, zapsala: Ing. Jana Karbanová, v.r. 


