
Z á p i s   č. 11/2016 

z jednání finančního výboru zastupitelstva města Liberec 
dne 7. 12. 2016 

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

Dvořáčková, Ladislav Kořínek, Ing. Petr Červa, PhD., Ing. Helena 
Šafaříková, Mgr. Zora Machartová (8x) 

Nepřítomni:  Ing. Filip Galnor, Ing. Hana Jelínková, Ing. Hana Fialová, CSc., Ing. Jiří 
Kittner, Ing. Petr Lajtkep (5x) 

Za MML:  Mgr. Jan Korytář, Ing. Zbyněk Karban, Ing. Iva Sládková, Bc. Jaroslav 
Schejbal 

 
 
01. Kontrola zápisu   
Předseda Mgr. Šolc zahájil jednání finančního výboru přivítáním všech přítomných, přítomno 
8 členů a výbor je schopen se usnášet. Všichni přítomní souhlasí s body programu jednání.  
Bylo vzneseno upozornění, že finanční výbor doposud neobdržel požadovanou ekonomickou 
analýzu ohledně sportovního areálu Ještěd a informaci, kolik má město od filmařů – zábor. 
 
K zápisu č. 10/2016 z jednání FV ze dne 30. 11. 2016 nebyly žádné připomínky.  
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 
02. Informace o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a 
činnosti odboru ekonomiky – leden až říjen 2016 
Ing. Karban: Vývoj je velmi dobrý, přebytek již zapojujeme v rozpočtu na rok 2017. 
 
Finanční výbor bere informaci na vědomí. 
 
03. Návrh rozpočtového opatření č. 7A) Dotace statutárního města Liberec na rok 2016  
Ing. Karban: doplnil k materiálu ještě tři dotace, které přišly na účet SML po zpracování 
materiálu. 
 
Usnesení č. 54/16 Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města předložit 
návrh rozpočtového opatření č. 7A) Dotace statutárního města Liberec na rok 2016 jako 
Informaci 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 
04. Návrh rozpočtového opatření č. 7B) Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního města 
Liberec na rok 2016 
 
Usnesení č. 55/16 Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 
návrh rozpočtového opatření č. 7B) Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního města Liberec 
na rok 2016 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 
05. Návrh rozpočtového opatření č. 7C) statutárního města Liberec na rok 2016 
 
Usnesení č. 56/16 Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 
návrh rozpočtového opatření č. 7C) statutárního města Liberec na rok 2016 



Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 
06. Plán činnosti finančního výboru na I. pololetí 2017 
 
Usnesení č. 57/16 Finanční výbor po projednání schvaluje plán činnosti finančního výboru na I. 
pololetí 2017 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 
07. Výkup bytové jednotky 
Schejbal: otázky zodpovězeny přímo na jednání výboru. 
 
Usnesení č. 58/16 Finanční výbor po projednání doporučuje výkup bytové jednotky.  
Hlasování: pro 7, proti 1, zdržel se 0 (schváleno) 
 
08. Záměr prodej pozemku 
Schejbal: otázky zodpovězeny přímo na jednání výboru. 
 
Usnesení č. 59/16 Finanční výbor po projednání nedoporučuje záměr prodeje pozemku p. č. 
624, o výměře 73m2, k. ú. Ruprechtice, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, 
nejméně však za předpokládanou cenu 126 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši.  
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 
09. Různé 
Příští jednání finančního výboru se uskuteční ve středu dne 18. 1. 2017, pozvánka bude 
poslána. 
 
 
 
 Mgr. Jiří Šolc, v. r. 
 předseda finančního výboru 
 (kontrola, potvrzeno, mail 12. 1. 2017) 
 
 
V Liberci dne 5. 1. 2017, zapsala Ing. Iva Sládková, v. r. 


