
Z á p i s   č. 5/2019 

z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Liberec 

dne 27. 3. 2019 

 

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

Hnělička, Ing. Martin Hoza, Ing. Jan Klíma, Matěj Linhart, Ing. František 

Petrík, Ing. Jan Stárek, Ing. Eva Kočárková, Ing. Marcela Veitová, Robert 

Volák, Ing. Robert Korselt (13x) 

Nepřítomni:  -------- 

Za MML:  Ing. Zbyněk Karban, Ing. Zdeněk Jokl, Ing. Pavla Ondrová, Bc. Jaroslav 

Schejbal 

 

Předseda finančního výboru Mgr. Korytář zahájil jednání finančního výboru přivítáním 

přítomných, přítomno všech 13 členů, výbor je schopen se usnášet. Všichni přítomní členové 

finančního výboru souhlasili s projednávanými body programu i s předřazením bodu Záměry 

prodejů pozemků. 

 

1. Záměry prodejů pozemků (předřazený bod) 

 

Bc. Schejbal seznámil přítomné s projednávanými případy. 

 

Diskuze obsahovala dva dotazy na záměry města s prvními dvěma pozemky, které město 

nechce prodat, což bylo Bc. Schejbalem zodpovězeno. 

 

Usnesení č. 24/19: Finanční výbor dne 27. 3. 2019 nedoporučuje 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 předpokládanou cenu 267 000,- Kč.  

Hlasování: pro 12, proti 0 zdržel se 1 (schváleno) 

 

Usnesení č. 25/19: Finanční výbor dne 27. 3. 2019 nedoporučuje záměr prodeje pozemku p. č. 

680, o výměře 435 m2, k. ú. Kateřinky u Liberce, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší 

nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 254 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z 

přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

Hlasování: pro 12, proti 0 zdržel se 1 (schváleno) 

 

Usnesení č. 26/19: Finanční výbor dne 27. 3. 2019 nedoporučuje záměr prodeje pozemků p. č. 

813/31 o výměře 18 m2, p. č. 813/32 o výměře 18 m2, p. č. 813/33 o výměře 18 m2, p. č. 813/34 

o výměře 18 m2 a p. č. 813/37 o výměře 109 m2, vše v k. ú. Růžodol I, formou výběrového 

řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 371 000,-Kč, ke které 

bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši.  

Hlasování: pro 12, proti 0 zdržel se 1 (schváleno) 

 

2. Kontrola zápisu č. 4/2019 

 

K zápisu č. 4/2019 z jednání FV ze dne 27. 2. 2019 nebyly žádné připomínky.  

 

Usnesení č. 27/19: Finanční výbor schvaluje zápis z jednání finančního výboru č. 4/2019.  

Hlasování: pro 13, proti 0 zdržel se 0 (schváleno) 

 



3. Vztah SML – SAL –S group FACILITY MANAGEMENT  

 

K zaslaným podkladům Ing. Karban ještě jednou shrnul finanční vztahy mezi uvedenými 

subjekty od roku 2006.  Z následující diskuze vyplynulo, že finanční toky mezi subjekty nejsou 

zcela zřejmé. Ing. Kočárková požádala Ing. Karbana o zaslání přehledu finančních toků mezi 

subjekty za celou dobu trvání, tedy od roku 2006, což Ing. Karban přislíbil. 

 

4. Inventarizační zpráva roku 2018  

 

Ing. Karban informoval o obsahu inventarizační zprávy, zejména zmínil podmíněné závazky 

města vůči bytovým družstvům. 

 

Usnesení č. 28/19: Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit výsledky fyzické 

inventury majetku k 1. 10. 2018, skladových zásob k 31. 12. 2018, dokladových inventur k 31. 

12. 2018 a současně vypořádání zjištěných inventarizačních rozdílů dle důvodové zprávy. 

Hlasování: pro 13, proti 0 zdržel se 0 (schváleno) 

 

5. Návrh rozpočtového opatření č. 1A) - dotace a přesuny SML na rok 2019 v kompetenci rady 

města (informace na vědomí) 

 

Do zastupitelstva jde toto rozpočtové opatření jako informace, finanční výbor tedy bere na 

vědomí. Jedná se o nesporné rozpočtové opatření, kde se do rozpočtu zapojují dotace. 

Ing. Levko informovala na základě dotazu k dotaci na nákup židlí pro divadlo, že se jedná o 

dotaci na nákup 50 židlí do orchestřiště DFXŠ a 200 židlí pro Malé divadlo.  

 

6. Návrh rozpočtového opatření č. 1B) – změny rozpočtu  SML na rok 2019 v kompetenci 

zastupitelstva  města 

 

Ing. Karban seznámil finanční výbor s obsahem rozpočtového opatření, zmínil např. zapojení 

zůstatků dvou fondů do rozpočtu. Větší diskuze se rozběhla kolem ukončení projektu 

Zefektivnění strategického plánování a s tím spojené vratky města ve výši 2,8 mil. Kč. 

Mgr. Korytář k tomuto projektu podal podrobné informace, které zahrnovaly i zmínku o 

„pozadí“ platů manažerů těchto projektů. To vyvolalo obsáhlejší diskuzi o platech na magistrátu 

jako takových. Mgr. Korytář nakonec tuto diskuzi ukončil s tím, že by téma platů chtěl probrat 

jako bod na některém dalším jednání finančního výboru. 

 

Usnesení č. 29/19: Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 

návrh rozpočtového opatření č. 1B) - změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci 

zastupitelstva města.  

Hlasování: pro 13, proti 0 zdržel se 0 (schváleno) 

 

 

7. Různé 

 

Témata, o kterých se diskutovalo, byla např: 

- dotační fondy a jejich plnění 

- rozklikávací rozpočet (možnost rozkliknout až do faktur, příklad města Jablonce nad 

Nisou) 

 



Dále Ing. Stárek požádal, aby finanční výbor dostával následné informace ze zastupitelstva 

k bodům, které finanční výbor projednával. 

 

Na závěr Ing. Klíma připomenul Ing. Karbanovi zaslání prezentace rozpočtu města na rok 2019 

členům finančního výboru. Ing. Karban slíbil tuto prezentaci zaslat. 

 

 

                                                                                                 Mgr. Jan Korytář, v. r. 

                                                                                               předseda finančního výboru 

 (kontrola, potvrzeno, SMS dne 2. 4. 2019) 

 

 

 

V Liberci dne 29. 3. 2019, zapsala Ing. Pavla Ondrová, v. r. 


