
Z á p i s   č. 2/2016 
z  jednání finančního výboru zastupitelstva města Liberec dne 23. 3. 2016 
 
Přítomni : Mgr. Jiří Šolc, Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., Ing. Pavel Šulc, Ing. Filip Galnor, Ing. 

Alena Dvořáčková, Ladislav Kořínek, Ing. Petr Červa PhD., Ing. Hana Fialová, CSc., 
Ing. Jiří Kittner, Ing. Helena Šafaříková, Mgr. Zora Machartová, Ing. Petr Lajtkep (11x) 

Nepřítomni : Ing. Hana Fialová, Ing. Helena Šafaříková (2x) 
Za MML : Mgr. Jan Korytář, Ing. Zbyněk Karban, Ing. Jana Karbanová, Ivana Roncová  
Hosté : zástupci společnosti ČSOB  Advisory, prof. Josef Šedlbauer 
 
 
01) Kontrola zápisu 
Předseda Mgr. Šolc zahájil jednání finančního výboru přivítáním všech přítomných, přítomno 8 členů a 
výbor je schopen se usnášet - postupně přítomno 9 členů, 10 členů, 11 členů. K předcházejícímu zápisu 
č. 1/2016 nebyly připomínky. Dnešního jednání se zúčastnili - zástupci společnosti ČSOB  Advisory 
k bodu programu 02., paní Ivana Roncová k bodům programu 09. + 10. + 11 a prof. Josef Šedlbauer 
k bodu programu 12. 
 
02) Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím nového směnečného programu dle 
nabídky ČS, a. s.  a  KB, a. s. v celkové výši dle variant: A), B), C) D) E) 
Karban – v předloženém materiálu je dopracována varianta D) s poznámkou E), která v sobě zahrnuje tři 
změny: 1. změna – celý rámec 2miliardy, z toho vystavené směnky budou ve výši 1,8miliardy a budou 
použity na úhradu stávajícího dluhopisu a směnečného programu a 200milionů na předfinancování 
investičních akcí z dotačních prostředků (forma revolvingového úvěru a nebude zajištěn swapem), 
varianta E) znamená zachování stávajícího směnečného programu s parametry, tak jak jsou nastaveny a 
ukončení dluhopisu by se realizovalo z prostředků našetřených v amortizačním fondu, 2. změna – 
dopracovány náklady na zajištění proti záporným úrokovým sazbám (odhadem cca 50mil. Kč) a 3. změna 
– posouzení společnosti ČSOB Advisory (příloha č. 6), kde každá předložená varianta je výhodnější, než 
pokračování ve stávajícím stavu.  
FV doporučuje pokračovat v usnesení č. 1/16 (zápis č. 1/2016 ze dne 17. 2. 2016), aby ZM schválilo za I. 
záměr refinancování dle varianty D) ve výši rámce 2 000 000 000 Kč s prvním čerpáním 1 800 000 000 
Kč se zpracování subvarianty E) jako samostatné první fáze dle varianty E) ukončení Komunálního 
dluhopisu a ponechání stávajícího směnečného programu a za II. pokračování jednání s ČS za účelem 
obdržení nabídky na úpravu stávajícího Směnečného programu tak, aby se docílila úspora ve variantě D 
a zároveň bylo eliminováno riziko záporných sazeb. 
 
03) Vyhodnocení inventarizací majetku a zásob SML na rok 2015 
Karban – dokladovou inventurou byly shledány rozdíly u účtu 315 – pohledávky z hlavní činnosti ve výši 
1 568 963 Kč, které nebylo možné z důvodu velkého množství dat a nedostatků, spojených s převodem 
dat mezi jednotlivými moduly, identifikovat a zároveň vyrovnat. Ze strany dodavatele softwaru nejsou 
nedostatky účetního programu GINIS vyřešeny. Všechny požadavky na jejich odstranění byly předány 
k řešení prostřednictvím HelpDesku. Dodavatel softwaru se zavázal prověřit a odstranit tyto hrubé 
nedostatky nejpozději do 31. 3. 2016. 
 
Usnesení č. 7/16: Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit výsledky fyzické 
inventarizace majetku k 1. 10. 2015, skladových zásob k 31. 12. 2015, dokladových inventarizací k 31. 
12. 2015 a současné vypořádání zjištěných inventarizačních rozdílů dle důvodové zprávy. 
 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 
04) Návrh rozpočtového opatření č.1A) – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2016 
Karban – tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy o 60 731 438 Kč, výdaje o 26 469 237 
Kč a financování se snižuje o 34 262 201 Kč. Obdržené dotace jsou ve výdajích rozděleny na příslušné 
odbory města a na příspěvkové organizace, ve financování je provedena splátka celého zůstaku 
revolvingového úvěru v KB. Podrobné členění o dotacích je v přílohách. 
 
Usnesení č. 8/16: Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města předložit návrh 
rozpočtového opatření č. 1A) – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2016 jako Informaci. 
 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 



05) Návrh rozpočtového opatření č.1B) - Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního města Liberec na rok 
2016 
Karban – jedná se o technické rozpočtové opatření, hlavním účelem je umožnění účetní operace čerpání 
ze schválených fondů a to zapojením konsolidačních položek na stranu příjmů a výdajů ke schváleným 
rozpočtům fondů, poprvé od letošního roku se budou platby uskutečňovat na běžných účtech fondu, proto 
musíme převést fyzicky peníze do všech fondů ze základního běžného účtu. Dotační fond – rozdělení do 
položek dle schválených programů. Korytář – správní rada Fondu rozvoje se sešla pouze 1x. 
 
Usnesení č. 9/16: Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh 
rozpočtového opatření č. 1B) – Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního města Liberec na rok 2016 dle 
příloh. 
 
Hlasování: pro 7, proti 3, zdržel se 0 (schváleno) 
 
06) Návrh rozpočtového opatření č.1C) statutárního města Liberec na rok 2016 
Karban – tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy o 26 509 933 Kč, výdaje o 64 509 933 
Kč a financování se navyšuje o 38 000 000 Kč. Barevně označené výdaje jsou nově zařazené položky 
výdajů, nejsou kryté přesuny ani novými příjmy, na pokrytí výdajů jsou čerpány finanční prostředky z běžné 
rezervy odboru ekonomiky a z financování zapojený předpokládaný přebytek z roku 2015. Podrobný popis 
požadavků je uveden v důvodové zprávě a v tabulkách u každého řádku. Do dílčích Fondů rozvoje jsou 
zařazeny nové položky a zároveň zapojeny konsolidační položky na straně příjmů i výdajů ve výši 
navrhovaného navýšení dílčích fondů. 
 
Usnesení č. 10/16: Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh 
rozpočtového opatření č. 1C) statutárního města Liberec na rok 2016 dle příloh. 
 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 1 (schváleno) 
 
 
07) Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Liberec a řízených organizací na roky 2016 - 2020 
Karban – materiál byl projednán na 6. RM dne 22. 3. 2016, rozpočtový výhled je pomocným nástrojem 
střednědobého plánování a obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zpracovala firma 
AQE a podkladem pro tvorbu byla – data z účetnictví a z rozpočtu (2010 – 2015), splátkové kalendáře 
závazků města, predikce sdílených daní, platný rozpočet na rok 2015, schválený rozpočet na rok 2016, 
koeficienty hospodaření města dle předpokládaného vývoje ekonomiky státu a předpokládané nahodilé 
příjmy a výdaje. Nově zařazena tabulka č. 7: Rekapitulace příjmů, tabulka č. 8: Rekapitulace výdajů a 
tabulka č. 9: Rekapitulace financování. 
Šolc, Kittner – připomínky: v Liberci a okolí se staví, proč se nezvyšuje daň z nemovitých věcí (dříve daň 
z nemovitosti)? Kde se vzal záměr příjmů podíl na zisku a z dividend u firmy Elset, firma o ničem neví, 
kdo dal pokyn k této položce? Rozpočtový výhled má být konzervativní i v této oblasti, nejdříve má 
předcházet jednání s firmou Elset, než se naplánuje příjem.  
Korytář – bude úprava tabulky č. 7: rekapitulace příjmů pozměňovacím návrhem na vyřazení příjmů od 
firmy Elset v letech 2017 až 2020. 
 
Usnesení č. 11/16: Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtový 
výhled statutárního města Liberec a řízených organizací na roky 2016 - 2020 dle příloh, kde bude 
opravena tabulka č. 7: rekapitulace příjmů a vyřazena položka podíl na zisku a z dividend ELSET ve 
výhledu roku 2017, 2018, 2019 a 2020. 
 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 
 
08) Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru 
ekonomiky – leden a únor 2016 
Karban – sdílené daně se za první dva měsíce 2016 vyvíjeli velmi dobře, v porovnání s plánem bylo 
inkaso vyšší o cca 10mil. Kč a v porovnání se skutečností loňského roku je nárůst o 15miil. Kč, 
kontokorent v KB nečerpáme, revolvingový úvěr v KB čerpán ve výši 34 262 199 Kč (v březnu je celý 
splacen z došlých dotací), vypořádání bude součástí závěrečného účtu, finanční situace města se 
výrazně stabilizovala.  
Finanční výbor bere informaci na vědomí. 
 
 
 



09) Záměr prodeje pozemků ( 6 případů) 
Předem poslány materiály k projednávání, Ivana Roncová – informace o záměrech, otázky zodpovězeny 
přímo na jednání výboru. Samostatné hlasování k 4. případu a poté ke zbývajícím jako celek: 
 
Usnesení č. 12/16 k 4. případu: 
 Finanční výbor dne 23. 3. 2016 doporučuje záměr prodeje částí pozemků p.č. 5858/2 o vým. cca 37 m2 
a p.č., 6480/31 o vým. 18 m2 , k. ú. Liberec formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka 
pozemků p.č. 4806/1, p.č.4806/2 a p.č.4798/7, k. ú. Liberec, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za 
cenu 108 000,- Kč. 
 
Hlasování: pro 7, proti 2, zdržel se 2 (schváleno – doporučuje prodat) 
 
Usnesení č. 13/16 k 1. + 2. + 3. +5. + 6. případu 
Finanční výbor dne 23. 3. 2016 doporučuje záměr prodeje pozemku p. č. 257, o výměře 2455 m2 , k. ú. 
Vesec u Liberce, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 1 524 000,- 
Kč 
 
Finanční výbor dne 23. 3. 2016 doporučuje záměr prodeje části pozemku p. č. 394, o výměře cca 520 m2 
, k. ú. Karlinky, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 111 000,- Kč. 
 
Finanční výbor dne 23. 3. 2016 doporučuje záměr prodeje části pozemku p. č. 1781 o výměře cca 410 
m2 , k. ú. Starý Harcov, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 395 
000,- Kč + 21% DPH.  
 
Finanční výbor dne 23. 3. 2016 doporučuje záměr prodeje pozemku p. č. 5805/2 o výměře 255 m2 , k. ú. 
Liberec formou výběrového řízení za cenu nejméně 715.000,-Kč + 21% DPH. 
 
Finanční výbor dne 23. 3. 2016 doporučuje záměr prodeje pozemku p. č. 2031/1 o výměře 348 m2 a 
pozemku p. č. 2031/2 o výměře 1 085m2 , k. ú.  Ruprechtice formou výběrového řízení za cenu nejméně 
2 638 000,-Kč + 21% DPH 
 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1 (schváleno – doporučuje prodat) 
 
10) Záměr směny a prodeje pozemků 
Předloženo do RM dne 22. 3. 2016 a RM nesouhlasí se záměrem směny ani záměrem prodeje. 
 
Usnesení č. 14/16: 
Finanční výbor dne 23. 3. 2016 nedoporučuje: a) záměr směny části pozemku p.č. 360/1 o vým. cca 17 
m2, k. ú. Liberec, ve vlastnictví Zdeňka a Olgy Stárkových, Kruh čp. 224, Jilemnice za část pozemku p.č. 
360/2 o vým. cca 31 m2 , k. ú. Liberec, ve vlastnictví statutárního města Liberec, za ceny dle ZP.. b) záměr 
prodeje části pozemku p. č. 366 o vým. cca 74 m2 , k. ú. Liberec, , formou výběrového řízení, za cenu 
nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 135.000,- Kč bez DPH 
 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1 (schválen záměr nesměnit a neprodat) 
 
 
11) Záměr prodeje nebo bezúplatného převodu majetku 
Materiál z RM dne 22. 3. 2016 stažen a neprojednáván, finanční výbor k materiálu nehlasoval 
 
 
12) Vyhláška k regulaci sázkových her – informace 
Prof.Šedlbauer – všem členům výboru byla přeposlána prezentace k této problematice, zpracoval 
koncept obecně závazné vyhlášky o regulaci sázkových her a prezentoval záměr ke snižování hazardu. 
Dvořáčková – je to právně čisté, zda Městská policie bude posuzovat dle bodu i), ověřit. Korytář – 
předložený záměr k regulaci sázkových her bude mít dopad do příjmů města, tak požaduje, aby se 
finanční výbor zamyslel, kolik Kč unese město snížením příjmů, případně ekonomický rozbor?  Kolektivní 
odpověď – finanční výbor nemusí rozhodovat o náhradě propadu příjmů, což může být od 0 Kč do 80mil. 
Kč, propad příjmů lze řešit omezením některých výdajů a nebo jinými příjmy, otázka směrovaná spíše na 
vedení města. Připomínky poslat prof. Šedlbauerovi – dopracuje do materiálu.  
 
 
 
 



13) Různé – zařazen materiál zrušení zástavního práva v rámci ukončeného projektu „Rekonstrukce 
přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd a do Sportovního areálu Ještěd“ 
Důvodem předložení je zrušení zástavního práva u dotčených pozemků. 
 
Usnesení č. 15/16: Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 1. nové znění 
Emisních podmínek dluhopisů dle přílohy č. 1, 2. Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení zástavního 
práva k nemovitostem mezi SML a ČS dle přílohy č. 2, 3. Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě s agentem pro 
zajištění mezi SML a ČS dle přílohy č. 3, 4. znění nového Sběrného dluhopisu na doručitele dle přílohy č. 4  
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 (schváleno)  
 
 
 
 
 
 
 
Příští jednání finančního výboru se uskuteční ve středu dne 20. 4. 2016, pozvánka bude poslána. 
 
 
 
 
 

       Mgr. Jiří Šolc v. r. 
 předseda finančního výboru 

                 (kontrola, potvrzeno, mail 30. 3.  2016) 
 
 
 
 
 
V Liberci dne 24. 3. 2016, zapsala: Ing. Jana Karbanová, v. r. 


