
Z á p i s   č. 3/2016 
z  jednání finančního výboru zastupitelstva města Liberec dne 20. 4. 2016 
 
Přítomni : Mgr. Jiří Šolc, Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., Ing. Alena Dvořáčková, Ladislav 

Kořínek, Ing. Petr Červa PhD., Ing. Hana Fialová, CSc., Ing. Helena Šafaříková, Mgr. 
Zora Machartová, Ing. Petr Lajtkep (9x) 

Nepřítomni : Ing. Pavel Šulc, Ing. Filip Galnor, Ing. Hana Jelínková, Ing. Jiří Kittner (4x) 
Za MML : Mgr. Jan Korytář-omluven, Ing. Zbyněk Karban, Ing. Jana Karbanová, 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 - postupně přítomno 9 členů. K předcházejícímu zápisu č. 2/2016 nebyly 
připomínky.  
 
02) Informace o finanční situaci  
Karban – sdílené daně se za první tři měsíce 2016 vyvíjeli velmi dobře, celorepublikový nárůst zhruba o 
7%, v porovnání s plánem bylo inkaso vyšší u města o cca 15%, kontokorent v KB nečerpáme, 
revolvingový úvěr v KB nečerpáme (v březnu je celý splacen z došlých dotací na projekty Volnočasové 
plochy, IPRM Rochlice, Otevřené město), zůstatek na běžných účtech zhruba 50mil. Kč, vypořádání za 
rok 2015 bude součástí závěrečného účtu, finanční situace města se výrazně stabilizovala. Dotaz na 
neplnění plánovaného rozpočtu v příjmech: z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí v celkové výši 
10mil. Kč, Schejbal – v nabídce je bývalá školka F. L. Věka, zájemci jsou, ale je vysoká nabídková cena, 
záměr náměstka Langra je poskytování sociálních služeb, kde zájemce ČČK nabízí 1 Kč, dále jsou 
v nabídce budovy Hergessel – vysoká nabídková cena, spodní budova zůstala, horní budova je spojená 
s výskytem problematického azbestu, zatím se podařil pronájem fotografům a je zájemce o částečný 
odkup pozemků. Dotaz na položku 6201 – nákup akcií – 11mil. Kč – vklad mimo základní kapitál do 
společnosti Sportovní areál Ještěd, schváleno na březnovém jednání ZM a zapojeno do rozpočtu. 
Finanční výbor bere informaci na vědomí. 
 
03) Záměr prodeje pozemků  
Předem poslány materiály k projednávání, Schejbal – informace o pozemcích, otázky zodpovězeny přímo 
na jednání výboru, RM dne 19. 4. 2016 vyslovila nesouhlas se záměrem prodeje pozemků.  
 
Usnesení č. 16/16: 
Finanční výbor po projednání doporučuje se zájemci o koupi dále jednat a nabídnout zájemcům smlouvu 
o výpůjčce - odbor majetkové správy už má v pracovní skupině na majetkoprávní operace návrh na 
pronájem pozemků. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 (schváleno – doporučuje smlouvu o výpůjčce) 
 
 
04) Záměr prodeje nebo bezúplatného převodu pozemku 
Materiál z RM dne 19. 4. 2016 stažen a neprojednáván. Finanční výbor k materiálu nehlasoval, ale 
doporučuje dále jednat a hledat jiné alternativy a to tak, aby tento pozemek město neprodalo. 
 
 
13) Různé.  
K projednání předloženo málo materiálů.  
 
Příští jednání finančního výboru se uskuteční ve středu dne 18. 5. 2016, pozvánka bude poslána. 
 
 
 
 
 

       Mgr. Jiří Šolc v. r. 
 předseda finančního výboru 

                 (kontrola, potvrzeno, mail 27. 4. 2016) 
 
 



V Liberci dne 21. 4. 2016, zapsala: Ing. Jana Karbanová, v. r. 


