
Z á p i s   č. 11/2017 

z jednání finančního výboru zastupitelstva města Liberec 
dne 6. 12. 2017 

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

Šrámek, Jakub Zobín, Ing. Alena Dvořáčková, Ing. Petr Červa, PhD., Ing. Jiří 
Kittner, Ing. Helena Šafaříková, Ing. Petr Lajtkep (10x)  

Nepřítomni:  Ladislav Kořínek, Ing. Hana Fialová, CSc., Mgr. Zora Machartová (3x) 
Za MML:  Ing. Zbyněk Karban, Ing. Iva Sládková, Mgr. Jan Korytář 
 
Předseda Mgr. Šolc zahájil jednání finančního výboru přivítáním všech přítomných, přítomno 
7 členů a výbor je schopen se usnášet – postupně přítomno 10 členů.  
Dodatečně poslán materiál „ Transakce dokončující proces refinancování dlouhodobého dluhu 
SML“, který byl zařazen jako bod 8 a „Různé“ bod 9. 
Všichni přítomní souhlasí s body programu jednání, jak byly upraveny. Hlasováno jednomyslně 
7 pro, program jednání byl schválen. 
 

1. Kontrola zápisu 
K zápisu č. 10/2017 z jednání FV ze dne 22. 11. 2017 nebyly žádné připomínky.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 

2. Návrh rozpočtového opatření č. 10A) dotace a přesuny SML na rok 2017 v kompetenci 
RM 

Ing. Karban: Jedná se o nesporné rozpočtové opatření, kde se do rozpočtu zapojují dotace a 
provádějí se přesuny v kompetenci rady města. Do zastupitelstva se toto rozpočtové opatření 
předkládá pouze jako informace. Na radě města byly předneseny změny, které z původních 2, 
165 mil. Kč navyšují v opatření celkově příjmy a výdaje na 2, 625 mil. Kč. Jedná se o dotace 
MŠMT (Rovný přístup ke vzdělání) a dotace KÚ (Potravinová pomoc dětem).  
 
Usnesení č. 70/17: Finanční výbor po projednání bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu 
města předložit návrh rozpočtového opatření č. 10A) dotace a přesuny SML na rok 2017 
v kompetenci RM jako Informaci. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 

3. Návrh rozpočtového opatření č. 10B) změny SML na rok 2017 v kompetenci ZM 
Ing. Karban: Toto rozpočtové opatření odbor ekonomiky neměl v plánu. Bylo zpracováno na 
žádost odboru strategického rozvoje a dotací, kde rozdělují výdaje na přímé a nepřímé dle 
podmínek projektů. Tyto změny zasahují i do rozpočtu na oddělení personální – mzdové výdaje. 
 
Usnesení č. 71/17: Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 
návrh rozpočtového opatření č. 10B) změny SML na rok 2017 v kompetenci ZM s tím, že bude 
požadované prověřeno. 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
  

4. Návrh rozpočtu SML na rok 2018 
Mgr. Šolc: Paní Machartová požaduje zvýšení sociálních výdajů služeb o 2,5 mil. Kč, jak tomu 
bylo přislíbeno v souvislosti s výnosem z hazardu. Jaký na to má názor finanční výbor. 
Ing. Lajtkep: K tomuto by se měl vyjádřit pan náměstek. 
Ing. Kittner: Slib tu zazněl a měly by se posílit sociální služby. 



Mgr. Korytář: Pokud se finanční výbor usnese, že to máme zapracovat, tak se pokusíme do 
Zastupitelstva. 
Debata ohledně příjmu z hazardu a krytí výdajů tímto příjmem. 
Mgr. Šolc: Je pro zvýšení výdajů na sociální služby, pokud ty peníze jsou. 
Mgr. Korytář: Do pozměňovacího návrhu na Zastupitelstvo budou asi zařazeny ještě 
Energetické úspory – zjišťujeme doplňující informace. 
     
Usnesení č. 72/17: Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 
návrh rozpočtu SML na rok 2018. 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 

5. Návrh rozpisu návrhu rozpočtu SML na rok 2018 
Usnesení č. 73/17: Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města vzít na 
vědomí návrh rozpisu návrhu rozpočtu SML na rok 2018 se zapracovanými úpravami. 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 

 
6. Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu 

Ing. Karban: Vyhláška byla stažena. 
 
 

7. Plán činnosti finančního výboru zastupitelstva města Liberec na I. pololetí 2018 
Usnesení č. 74/17: Finanční výbor po projednání schvaluje plán činnosti finančního výboru na 
I. pololetí 2018. 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 

 
8. Transakce dokončující proces refinancování dlouhodobého dluhu SML 

Ing. Karban: Snad již poslední věc ohledně refinancování. Dohoda o restrukturalizaci transakce 
úrokového zajištění. Spořitelna si chtěla vyhradit termín 5. 1. 2018.  
 
Usnesení č. 75/17: Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 
materiál Transakce dokončující proces refinancování dlouhodobého dluhu SML. 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 

9. Různé 
 Debata ohledně přebytku roku 2017 
 Teplárna – jak vypadá jednání, náklady? Mgr. Korytář: Navrhl materiál ohledně 

teplárny a energetických úspor - leden až únor 2018 do jednání FV. 
 IPRÚ – Rizika. Finanční výbor požaduje představit projekt IPRÚ. Plán cash-flow 

evropských projektů – harmonogram. Mgr. Korytář: Bude součástí rozpočtového 
výhledu – souhrn projektů, cash-flow (5 let model). 

 Debata – terminál. 
 
Příští jednání finančního výboru se uskuteční ve středu dne 17. 1. 2018, pozvánka bude poslána. 
 
 Mgr. Jiří Šolc, v. r. 
 předseda finančního výboru 
 (kontrola, potvrzeno mail dne 11. 12. 2017) 
V Liberci dne 11. 12. 2017, zapsala Ing. Iva Sládková, v. r. 


