
Z á p i s   č. 8/2016 

z (mimořádného) jednání finančního výboru zastupitelstva města Liberec  
dne 25. 10. 2016  

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

Galnor, Ing. Alena Dvořáčková, Ing. Petr Červa, PhD., Ing. Hana Fialová, 
CSc., Ing. Jiří Kittner, Mgr. Zora Machartová, Ing. Petr Lajtkep (10x) 

Nepřítomni:  Ing. Hana Jelínková, Ladislav Kořínek, Ing. Helena Šafaříková (3x) 
Za MML:  Ing. Zbyněk Karban, Ing. Iva Sládková, Bc. Jaroslav Schejbal 
 
 
01. Kontrola zápisu   
Předseda Mgr. Šolc zahájil jednání finančního výboru přivítáním všech přítomných, přítomno 
9 členů a výbor je schopen se usnášet – postupně přítomno 10 členů. Vzhledem k tomu, že 
finanční výbor na předešlém jednání nebyl usnášeníschopný, body programu na toto 
mimořádné jednání zůstaly stejné. Všichni přítomní souhlasí s body programu jednání.  
K zápisu č. 6/2016 z jednání finančního výboru dne 21. 9. 2016 nebyly žádné připomínky.  
 
Všichni hlasovali pro: 9 
 
02. Informace o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a 
činnosti odboru ekonomiky – leden až září 2016 
Ing. Karban: Zrekapituloval zásadní čísla k tomuto bodu. Vývoj příjmů a čerpání výdajů 
rozpočtu je velmi dobrý.  
Debata ohledně čerpání fondů a rozporu mezi evidencí čerpání fondu. Rozpor je v číslech, 
které jsou evidovány v ekonomickém systému Ginis a evidencí čerpání fondů na jednotlivých 
odborech.  
Ing. Karban: Rozdíl by lépe vysvětlily jednotlivé odbory, pro odbor ekonomiky je závazné 
čerpání fondu dle skutečnosti v Ginisu.  
Bc. Schejbal: Odbor doplnil čerpání fondu o objednávky, kde ještě nepřišla faktura nebo jsou 
projekty v zadávacím řízení. Činnost odboru komplikuje, že ve fondech jsou běžné výdaje 
jako opravy atd. S investičními akcemi a projektovou činností ve fondech odbor nemá 
problém. 
Mgr Šolc: Vyzval náměstka k revizi a kontrole fondů. Dále ke zvážení zda mít ve fondu běžné 
činnosti.  
Mgr. Korytář: Takový materiál se již chystá do rady města. Kde se jednotlivé odbory vyjádří.  
Mgr. Šolc: Poté tedy do finančního výboru. 
 
Finanční výbor bere informaci na vědomí. 
 
03. Návrh rozpočtového opatření č. 6A) Dotace statutárního města Liberec na rok 2016 
Ing. Karban: Jedná se především o zapojení dotace z MF na volby do Senátu parlamentu ČR a 
zastupitelstev krajů. 
 
Usnesení č. 51/16 Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města předložit 
návrh rozpočtového opatření č. 6A) Dotace statutárního města Liberec na rok 2016 jako 
Informaci. 
 
Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0 



 
04. Návrh rozpočtového opatření č. 6B) Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního města 
Liberec na rok 2016 
Ing. Karban: Tento návrh rozpočtového opatření zapojuje zůstatek z minulých let do fondu. 
Dále se jedná o přesuny mezi položkami tř. 5 a tř. 6. Dotační fondy města se navyšují o 
17 800 000 Kč, navýšení je kryto daňovými příjmy.  
 
Usnesení č. 52/16 Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválitnávrh 
rozpočtového opatření č. 6B) Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního města Liberec na rok 
2016. 
 
Hlasování: pro 7 proti 2 zdržel se 1 
 
05. Návrh rozpočtového opatření č. 6C) statutárního města Liberec na rok 2016 
Ing. Karban: Navýšení na straně příjmů tak na straně výdajů je 6 649 263 Kč. V tomto 
rozpočtovém opatření se rozpouští rezerva na odboru ekonomiky, která po tomto 
rozpočtovém opatření bude cca 5,7 mil. Kč. V tomto návrhu rozpočtového opatření není 
dodatečný požadavek, který bude přednesem k tomuto návrhu RO na zastupitelstvu. Jedná se 
o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu SML v částce 500 000 Kč na sociální službu 
raná péče a sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi pro neziskovou organizaci Centrum 
LIRA, z. ú. 
 
Usnesení č. 53/16 Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh 
rozpočtového opatření č. 6C) statutárního města Liberec na rok 2016. 
 
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 3  
 
06. Prodej pozemků (2 případy) 
Materiály k projednání byly poslány předem, Bc. Schejbal – informace o pozemcích a dotazy 
byly zodpovězeny přímo na jednání finančního výboru.  
 
1. případ: 
Usnesení č. 54/16 Finanční výbor dne 25.10.2016 doporučuje prodej pozemku p.č.1075/4, o 
výměře 121m2, k.ú. Horní Růžodol (odděleného z pozemku p.č.1075/1 dle GP995-53/2016 ze 
dne 15.7.2016) kupujícím do podílového spoluvlastnictví J. S. podíl ½ a Z. S. podíl ½ : 
za celkovou kupní cenu 286.770,-Kč (včetně 21% DPH ve výši 49 770,-) splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 
 
Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0 
 
2. případ: 
Usnesení č. 55/16 Finanční výbor dne 25. 10. 2016 doporučuje prodej pozemků p.č. 337 a 
453/3, o celkové výměře 1 718 m2, vše k.ú. Machnín, kupujícím do společného jmění 
manželů H. A. a P. A., za celkovou kupní cenu 1 500 000,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 30 dnů po zrušení předběžného opatření na 
katastru nemovitostí. 
 
Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0 
 



07. Fond rozvoje – Fond pro výkup nemovitostí (projednání) 
08. Fond rozvoje – Fond pro opravy a vybavení ostatní (projednání) 
09. Fond rozvoje - Fond pro kofinancování evropských projektů (projednání) 
O bodu 07, 08 a 09 se jednalo souhrnně: 
Mgr. Korytář: Opět se nesejde komise fondu rozvoje. Připravuje se materiál do rady města – 
metodický pokyn. Teď o tom nebudeme jednat. 
Mgr. Šolc: Co se v tuto chvíli chce po finančním výboru? 
Mgr. Korytář: Po FV se teď nic nechce. 
 
10. Různé 
Diskuze o hazardu, jeho regulaci a vyhlášce. 
Finanční výbor požaduje jako informaci kolik je kasin. 
 
Diskuze o možnosti pronájmu sportovního areálu Ještěd společnosti TMR. 
Mgr. Šolc: Co se v této věci bude dít? 
Mgr. Korytář: Je to v gesci primátora. 
Mgr. Šolc: Takovéto věci se musí projednat. Pronájem nelze bez výběrového řízení. 
 
Diskuze o rekonstrukci plaveckého bazénu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příští jednání finančního výboru se uskuteční ve středu dne 16. 11. 2016, pozvánka bude 
poslána. 
 
 
 
 
 Mgr. Jiří Šolc, v. r. 
 předseda finančního výboru 
 (kontrola, potvrzeno mail 10. 11. 2016) 
  
V Liberci dne 9. 11. 2016, zapsala Ing. Iva Sládková, v. r. 


