
Z á p i s   č. 7/2017 

z jednání finančního výboru zastupitelstva města Liberec 
dne 30. 8. 2017 

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

Ing. Alena Dvořáčková, Ing. Petr Červa, PhD., Ing. Helena Šafaříková, Mgr. 
Zora Machartová, Ing. Petr Lajtkep (9x) 

Nepřítomni:  Ing. Filip Galnor, Ladislav Kořínek, Ing. Jiří Kittner, Ing. Hana Fialová, CSc., 
(4x) 

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

 
Předseda Mgr. Šolc zahájil jednání finančního výboru přivítáním všech přítomných, přítomno 
7 členů a výbor je schopen se usnášet – postupně přítomno 8 a 9 členů. Všichni přítomní 
souhlasí s body programu jednání, jak byly navrženy. Hlasováno jednomyslně pro, program 
jednání byl schválen. 
 

1. Kontrola zápisu 
 
K zápisu č. 6/2017 z jednání FV ze dne 21. 6. 2017 nebyly žádné připomínky.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0  
 

2. Návrh rozpočtového opatření č. 6) dotace SML na rok 2017 a změny v kompetenci RM 
 

Ing. Karban: Návrh rozpočtového opatření bylo schváleno radou města tak, jak bylo 
předloženo. Jedná se o změny rozpočtu v kompetenci rady města a do zastupitelstva jde jako 
informace. 
 
Ing. Zámečník: Na položce úhrada sankcí jiným rozpočtům se navyšuje o 433 248,- Kč. Jaké 
akce či projektu se toto penále týká? 
 
Ing. Karban: Informaci zašleme.  
  
Usnesení č. 43/17: Finanční výbor po projednání bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu 
města předložit návrh rozpočtového opatření č. 6) dotace SML na rok 2017 a změny 
v kompetenci RM jako Informaci. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 

3. Harmonogram přípravy a zpracování návrhu rozpočtu SML na rok 2018 
 
Mgr. Šolc: V bodě 5) se uvádí první čtení návrhu rozpočtu na radě města v září a ve finančním 
výboru, dle navrženého harmonogramu, bude příprava projednávána až v říjnu. Požaduji, aby 
finančnímu výboru toto první čtení návrhu rozpočtu bylo předloženo dříve.  
Mgr. Korytář: Vše co bude předkládáno radě města v souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 
2018 bude předloženo i finančnímu výboru, dle požadavku. 
Ing. Karban: Ano, to není problém. 
 



Usnesení č. 44/17: Finanční výbor po projednání bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu 
města předložit harmonogram přípravy a zpracování návrhu rozpočtu SML na rok 2018 jako 
Informaci. 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 

4. Příprava návrhu rozpočtu na rok 2018 – hrubý odhad příjmů a výdajových limitů 
 

Mgr. Korytář uvedl tento materiál, kdy se jedná o akutální čísla ze střednědobého rozpočtového 
výhledu a jejich úprava dle již známých skutečností, které se v roce 2018 očekávájí. Např. 
náměstek Langer požaduje navýšení pro příspěvkové organizace u důvodu nárustu mzdových 
nákladů. Tyto čísla se budou ještě upravovat a projednávat. Na radě města dne 19. 9. 2017 se 
bude projednávat první verze rozpočtu a budou se upřesňovat priority. 
 
Ing. Karban: V předchozích letech jsme nejdříve schvalovaly příjmy a na základě schválených 
příjmů se stanovily výdajové limity. V tomto je letos změna, že již nyní dopředu projednáváme 
výdajové limity ze střednědobého rozpočtového výhledu. 
 
Mgr. Šolc: Vzhledem k současné situaci ohledně hazardu se zdá příjem 20 mil. Kč podseknutý. 
Připomínka k nižšímu výdajovému limitu u odboru majetkové správy než je schválený rozpočet 
na rok 2017.  
 
Debata ohledně rekonstrukce bazénu, zda se začne v roce 2019 a kde se vezmou finanční 
prostředky.  
 
Mgr. Korytář: Jak již bylo několikrát zmiňováno. Záměr je takový, že hlavní balík finančních 
prostředků na bazén bude z amortizačního fondu.  
 
Mgr. Šolc: V předloženém materiálu je na bazén v rozpočtu na rok 2018 již počítano s 10 mil. 
Kč. Nebylo by lepší 30 mil. Kč? Víme kolik se odhaduje na celkovou rekonstrukci bazénu? 
 
Schejbal: Odhad je v rozmezí 300 – 400 mil. Kč. Celkovou cenu ovlivňuje mnoho faktorů 
(zvolené technologie apod.). 
 
Mgr. Šolc: Navrhuji, aby se pro bazén vymezilo více finančních prostředků. 
 
Mgr. Korytář: Určitě vytvoříme rezervu. 
  
Mgr. Šolc: Sportovní areál Ještěd má nulu. Víme nějaké konkrétní informace, jak to bude? 
 
Mgr. Korytář: Zatím ne. 
 
Mgr. Machartová: Budou v příštím roce finanční prostředky na rekonstrukci koupelen? 
 
Schejbal: Finanční prostředky na investice jsou a budou i na některé koupelny. 
 
Mgr. Šolc: Finanční prostředky pro DPMLJ nejsou takové jak se projednalo na zastupitelstvu. 
 
Mgr. Korytář: Vím o tom, dostanou zatím jenom část. Tyto finanční prostředky mají jisté a o 
dalším navyšování se bude jednat. 
 



Ing. Zámečník: Snížení u technických služeb – jedná se o snížení do oprav komunikací 
(výtluky)? 
 
Mgr. Korytář: Nejsem si jistý, zjistím a budu informovat. Smlouvy s technickými službami se 
budou aktualizovat. 
Usnesení č. 45/17: Finanční výbor po projednání bere na vědomí hrubý odhad příjmů a 
výdajových limitů. 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 

 
 

5. Záměry prodeje pozemků (11 případů) 
 
Usnesení č. 46/17:  
Finanční výbor po projednání 

doporučuje 
1. záměr prodeje pozemku p. č. 1841/2, o výměře 86 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového 

řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p. č. 1843 a p. č. 1844, k. ú. Liberec, za 
cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 166 000 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty; 

2. záměr prodeje pozemku p. č. 465/7, o výměře 203 m2, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, 
formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou 
cenu 123 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty; 

3. záměr prodeje pozemku p. č. 867, o výměře 80 m2, k. ú. Staré Pavlovice, formou 
výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 
172 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty; 

 Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení č. 47/17:  
Finanční výbor po projednání 

nedoporučuje 
4. záměr prodeje pozemku p. č. 2805/1, o výměře 1 138 m2 a pozemku p. č. 2805/3, 

o výměře 554 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka 
pozemků p. č. 2805/8 a 2805/12, k. ú. Liberec, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však 
za předpokládanou cenu 2 878 000 Kč, ke které bude připočítaná daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši; 

5. záměr prodeje pozemku p. č. 299/1, o výměře 5 548 m2, k. ú. Kunratice u Liberce, 
formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 2 942 000 
Kč; 

6. záměr prodeje části pozemku p. č. 5932/1, k. ú. Liberec, o výměře cca 40 m2, formou 
výběrového řízení, s právem přednosti vlastníka pozemků p. č. 95/2 a p. č. 5932/4, k. ú. 
Liberec, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 147 000 Kč, 
ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

7. záměr prodeje části pozemku p. č. 1100/1, o výměře cca 390 m2, k. ú. Liberec, formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 1100/17, k. ú. Růžodol I, 
za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 292 000 Kč, ke které 
bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

8. záměr prodeje části pozemku p. č. 299/1, o výměře cca 588 m2, k. ú. Kunratice u Liberce, 
formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou 
cenu 313 000 Kč; 

9. záměr prodeje části pozemku p. č. 100, o výměře cca 170 m2, a pozemku p. č. 102, 
o výměře 671 m2, k. ú. Pilínkov, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka 



pozemků p. č. 103 a p. č. 101, k. ú. Pilínkov, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za 
předpokládanou cenu 453 000 Kč; 

10. záměr prodeje pozemku p. č. 4085/1, o výměře 535 m2, k. ú. Liberec, formou 
výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 948 
000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

11. záměr prodeje částí pozemků p. č. 323/1, p. č. 323/15, p. č. 323/16, p. č. 323/19 a 328/1, 
vše v k. ú. Horní Růžodol, o celkové výměře cca 454 m2, formou výběrového řízení za 
cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 869 000 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty. 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 
6. Refinancování dlouhodobého dluhu SML 

 
Ing. Karban: Společnost Deloitte Advisory provedla poptávkové řízení na refinancování 
stávajícího dlouhodobého dluhu, kde výsledek potvrdil, že není jiná finanční instituce, která by 
byla schopna a ochotna dlouhodobé financování dle požadavku SML zajistit. Nová nabídka 
ovšem obsahuje dvě podstatné změny. Marže u částky nad 1 mld. Kč se snižuje o 0,53% oproti 
minulé nabídce a náklady na přerušení směnečného programu se naopak zvyšují o 0,15% oproti 
stávajícímu stavu. V tuto chvíli se to opravdu jeví jako výhodnější nabídka a není důvod ji 
nepříjmout. Do zastupitelstva bude připravena smluvní dokumentace. Ostatní věci zůstaly 
stejné, jak se tu několikrát projednávalo.  
 
Usnesení č. 48/17: Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 
refinancování dlouhodobého dluhu SML.  
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 
 

7. Různé 
 

RUD   
Mgr. Korytář – uvedl tento materiál a požádal finanční výbor o podporu. Záměrem je oslovit 
krajská města, která jsou na tom stejně jako Liberec např. Plzeň a Olomouc. 

 
Usnesení č. 49/17: Finanční výbor podporuje RUD.  
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 
 
 

 
 
Příští jednání finančního výboru se uskuteční ve středu dne 13. 9. 2017, pozvánka bude poslána. 
 
 
 Mgr. Jiří Šolc, v. r. 
 předseda finančního výboru 
 (kontrola, potvrzeno, mail dne 13. 9. 2017) 
 
 
V Liberci dne 1. 9. 2017, zapsala Ing. Iva Sládková, v. r. 


