
Z á p i s   č. 1/2018 

z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Liberec 

dne 12. 12. 2018 

 

Přítomni:  Mgr. Jan Korytář, Ing. Jarmila Levko, Ing. Pavel Bednář, Ing. Stanislav 

Hnělička, Ing. Martin Hoza, Ing. Jan Klíma, Ing. Robert Korselt, Matěj 

Linhart, František Petrík, Ing. Jan Stárek, Robert Volák (11x) 

Nepřítomni:  Ing. Eva Kočárková, Ing. Marcela Veitová (2x) 

Za MML:  Ing. Zbyněk Karban, Ing. Pavla Ondrová 

 

Předseda Mgr. Korytář zahájil jednání finančního výboru přivítáním všech přítomných, 

přítomno 11 členů, výbor je schopen se usnášet. Předseda finančního výboru vyzval přítomné, 

aby se každý představil. Následně zahájil samotné projednání bodů programu. 

 

1. Jednací řád, termíny a další záležitosti finančního výboru 

 

Předseda FV krátce seznámil členy FV s činností finančního výboru. Poté navrhnul termíny 

jednání finančního výboru jednou měsíčně, a to den před zasedáním zastupitelstva města tj. ve 

středu od 16hod v Síni bájí v Liebigově vile. S tímto návrhem všichni přítomní členi souhlasili. 

Termíny jednotlivých finančních výborů tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. 

 

 

2. Informace o finanční situaci města leden – listopad 2018 

 

Finanční výbor tuto informaci, kterou přednesl Ing. Karban, bere na vědomí. 

 

 

3. Návrh rozpočtového opatření č. 11A) – dotace a přesuny v rozpočtu SML na rok 2018 v 

kompetenci rady města 

 

Ing. Karban seznámil přítomné s podstatou a obsahem tohoto rozpočtového opatření. Jedná se 

o nesporné rozpočtové opatření, kdy se do rozpočtu zapojují dotace. Finanční výbor po 

projednání bere na vědomí jako informaci návrh rozpočtového opatření č. 11A) – dotace a 

přesuny v rozpočtu SML na rok 2018 v kompetenci rady města. 

 

 

4. Návrh rozpočtového opatření č. 11B) – změny rozpočtu SML na rok 2018 v kompetenci 

zastupitelstva města 

 

Ing. Karban seznámil finanční výbor s obsahem rozpočtového opatření včetně pozměňovacího 

návrhu. Bod č. 2 pozměňovacího návrhu týkající se vyúčtování dodatečných prací TSML na 

úklid veřejné zeleně ve výši 4mil. Kč, které však nebyly městem objednány, vyvolal větší 

diskuzi. Bylo domluveno, že na jednání finančního výboru dne 30. 1. 2019 budou pozváni 

zástupci TSML a Ing. Sládková. 

 

Usnesení č. 1/18: Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města neschválit bod 

č. 2 pozměňovacího návrhu k návrhu rozpočtového opatření č. 11B) - změny rozpočtu SML na 

rok 2018 v kompetenci zastupitelstva města. 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1 (schváleno) 



 

 

5. Informace o provedených změnách rozpisu rozpočtu města od 1. 6. 2018 do 30. 11. 2018 

 

Ing. Karban vysvětlil, o jaké změny se jedná. Finanční výbor se dohodl, že tyto informace se 

na finanční výbor předkládat nebudou, a v případě zájmu se členi FV mohou obrátit na odbor 

ekonomiky se žádostí o poskytnutí informace. 

 

6.Pravidla rozpočtového provizoria  

 

Tento bod byl dodatečně zařazen do programu. Ing. Ondrová seznámila finanční výbor 

s obsahem těchto pravidel. Finanční výbor bere pravidla rozpočtového provizoria na vědomí. 

 

6. Různé 

 

Diskutovalo se o různých  organizačních záležitostech. 

Dále bylo domluveno, že  do finančního výboru dne 30.1.2019 bude připravena zpráva o 

financování města tj. o komunálním dluhopisu, refinancování atd. 

 

 

 

 

 Mgr. Jan Korytář, v. r. 

 předseda finančního výboru 

 (kontrola, potvrzeno, mail dne 14.12.2018) 

 

 

 

V Liberci dne 13.12. 2018, zapsala Ing. Pavla Ondrová, v. r. 


