
Z á p i s   č. 9/2017 

z jednání finančního výboru zastupitelstva města Liberec 
dne 18. 10. 2017 

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

Galnor, Ing. Alena Dvořáčková, Ing. Petr Červa, PhD., Ing. Hana Fialová, 
Mgr. Zora Machartová, Ing. Petr Lajtkep (9x)  

Nepřítomni:  Jakub Zobín, Ladislav Kořínek, Ing. Jiří Kittner, CSc., Ing. Helena Šafaříková 
(4x) 

Za MML:  Ing. Zbyněk Karban, 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 9 členů. Na žádost pana Schejbala 
byl předřazen bod „Záměry prodeje pozemků“ bod č. 1.  
Dodatečně poslaný materiál finančnímu výboru jako informace „Příprava návrhu rozpočtu 
SML na rok 2018 – hrubé výdaje – sumarizace požadavků odborů“ byl zařazen pod bod č. 5. 
Všichni přítomní souhlasí s body programu jednání, jak byly upraveny. Hlasováno jednomyslně 
pro, program jednání byl schválen. 
 

1. Záměry prodej pozemků 
 
a) Schejbal: U prvního případu navrhujeme vyšší cenu jako správný hospodář.  

Šolc: Ohledně druhého případu se spojil se společností MSV. Na základě rozhovoru se 
společností došlo k nedorozumění. Doporučuje oslovit společnost, aby jasně definovala účel 
odkoupení části pozemku tj. rozšíření parkovacích míst. 
 
1. případ 
Usnesení č. 56/17 
Finanční výbor po projednání doporučuje záměr prodeje pozemků p. č. 1511, o výměře 674 
m2 a p. č. 1495/25, o výměře 405 m2, vše k. ú. Vesec u Liberce, celková výměra činí 1079 
m2, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou 
cenu dle interního předpisu ve výši 1 156 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši.  
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 

 
2. případ 
Usnesení č. 57/17 
Finanční výbor po projednání doporučuje stáhnout a nepředkládat zastupitelstvu města 
záměr prodeje části pozemku p. č. 1361/2, o výměře cca 1 097 m2, k. ú. Růžodol I, formou 
výběrového řízení za předpokládanou cenu cca 1 415 000,- Kč, ke které bude připočítána 
daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 

 
b)  

Usnesení č. 58/17 
Finanční výbor po projednání 
 doporučuje 



1. záměr prodeje částí pozemků p. č. 1265/9 a p. č. 5809/1, o výměře cca 112 m2, vše k. 
ú. Liberec, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 
220 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty, 

2. záměr prodeje pozemku p. č. 2249/2, o výměře 102 m2, (odděleného z pozemku p. 
č. 2249 dle Geometrického plánu ze dne 30. 8. 2017), k. ú. Vesec u Liberce, formou 
výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 
102 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

3. záměr prodeje části pozemku p. č. 970/3, o výměře cca 265 m2, k. ú. Starý Harcov, 
formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou 
cenu 204 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty, 

4. záměr prodeje pozemku p. č.1040/27, o výměře 507 m2, (odděleného z pozemku p. 
č. 1040/1 Geometrickým plánem č. 1853-149/2011 ze dne 3. 8. 2011), k. ú. Vesec 
u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. 
č. 1040/23, k. ú. Vesec u Liberce, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za 
předpokládanou cenu 204 000,- Kč. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 
Usnesení č. 59/17 
Finanční výbor po projednání 
 nedoporučuje 

5. záměr prodeje části pozemku p. č. 17/5, o výměře cca 51 m2, a pozemku p. č. 17/14, 
o výměře 47 m2, vše k. ú. Ruprechtice, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší 
nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 162 000 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

6. záměr prodeje části p. č.5900/1, o výměře cca 58 m2, části pozemku p. č.3640/7 
o výměře cca 6 m2 a části pozemku 3640/8, o výměře cca 6 m2, vše v k. ú. Liberec, 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p. č. 3640/9, p. 
č. 3640/10, p. č. 3635/2 a p. č. 3635/25, k. ú. Liberec, za cenu nejvyšší nabídky, 
nejméně však za předpokládanou cenu cca 150 000 Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

7. záměr prodeje pozemku p. č.1190/1, o výměře 740 m2, k. ú. Růžodol I, formou 
výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 
dle interního předpisu ve výši 610 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši, 

8. záměr prodeje pozemků p. č. 244, o výměře 150 m2, a p. č. 245, o výměře 653 m2, 
vše k. ú. Kateřinky u Liberce, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, 
nejméně však za předpokládanou cenu dle interního předpisu ve výši 331 000 Kč, 

9. záměr prodeje části pozemku p. č. 1361/2, k. ú. Růžodol I, formou výběrového řízení 
za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu dle interního 
předpisu ve výši cca 1 415 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši, 

10. záměr prodeje části pozemku p. č. 119/2, o výměře cca 268 m2, k. ú. Krásná Studánka, 
formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou 
cenu 310 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
výši, 

11. záměr prodeje pozemku p. č.783/2, o výměře 565 m2, k. ú. Rochlice u Liberce, 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 783/1, k. ú. 
Rochlice u Liberce, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 
dle interního předpisu ve výši 770.000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši, 



12. záměr prodeje pozemku p. č. 525/1, o výměře 421 m2, k. ú. Františkov u Liberce, 
formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou 
cenu 418 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
výši, 

13. záměr prodeje pozemku p. č. 250/6, o výměře 965 m2, k. ú. Machnín, formou 
výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 
dle interního předpisu ve výši 1 169 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši, 

14. záměr prodeje části pozemku p. č. 390/4, o výměře cca 600 m2, vše k. ú. Machnín, 
formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou 
cenu dle interního předpisu ve výši 203 000 Kč. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 

2. Kontrola zápisu 
 
K zápisu č. 8/2017 z jednání FV ze dne 13. 9. 2017 nebyly žádné připomínky.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1 (schváleno) 
 

3. Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a 
činnosti odboru ekonomiky – leden až září 2017 

 
Ing. Karban: Jedná se o tradiční materiál. Celkové příjmy jsou vyšší díky vyšším daňovým 
příjmům, které jsou vyšší než v předchozím roce. Naopak stále je nižší příjem z dotací, které 
meziročně klesly o cca 50 mil. Kč. Výdaje jsou na 57% celkových plánovaných ročních výdajů, 
což je méně než v loňském roce. Hlavním důvodem je nižší čerpání kapitálových výdajů. 
Kapitálové výdaje mohly být nafouklé, plány se nerealizují.  
Byl dán pokyn k poslednímu rozpočtovému opatření, aby odbory zaslaly požadavky na úpravu 
rozpočtů i tam, kde vědí, že to nebude do konce roku čerpáno a přebytek se tak dá do rezervy.  
 Mgr. Šolc: Odbory uvádějí převody finančních prostředků do roku 2018 z roku 2017 – nebylo 
(nebude) čerpáno na plánované akce v roce 2017 – to značí špatné hospodaření. 
 
Usnesení č. 60/17: Finanční výbor bere informace na vědomí. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 

 
 

4. Návrh rozpočtového opatření č. 8) dotace a přesuny SML na rok 2017 v kompetenci 
RM 
 

Ing. Karban: Jedná se o rozpočtové opatření v kompetenci rady města a do zastupitelstva jde 
jako informace. Obsahuje zapojení dotací do rozpočtu města v celkové hodnotě cca 7,2 mil. Kč 
např. dotace z MŠMT – rovný přístup ke vzdělání, dotace z MF – na volby, dotace pro ZOO. 
V rozpočtovém opatření jsou dále přesuny v kompetenci RM, které nejsou podbarveny.  
 
Usnesení č. 61/17: Finanční výbor po projednání bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu 
města předložit návrh rozpočtového opatření č. 8) dotace a přesuny SML na rok 2017 
v kompetenci RM jako Informaci. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 

5. Různé 



 Příprava návrhu rozpočtu SML na rok 2018 – hrubé výdaje – sumarizace 
požadavků odborů 

Ing. Karban: Materiál byl předložen do rady města pouze jako informace. Rada města vzala na 
vědomí. 
Mgr. Šolc: Víme, co k tomu říkala RM? 
Ing. Karban: Nevíme. Rada města se protáhla do pozdních hodin a materiály jako informace se 
projednávají ke konci. Jsou tam zahrnuty i nadlimitní požadavky odborů. Vzhledem k tomu, že 
se rozpočet schvaluje v co nejpodrobnější podobě a tudíž se jedná o závazné ukazatele 
v nejpodrobnější podobě, znemožňuje operativně hospodařit. Navrhujeme zjednodušit 
schvalovaný rozpočet minimálně do jednotlivých položek. Vypracovali jsme tři návrhy 
s různou mírou podrobnosti, které dodáme jako přílohu zápisu z dnešního jednání. 
Rozpis (tedy tu podrobnou podobu rozpočtu) by byl předložen také na zasedání zastupitelstva 
spolu s rozpočtem, tedy vidět by byl a ten by zastupitelstvo bralo na vědomí. 
Mgr. Šolc: Zastupitelé takto mají podrobný přehled. Uvolníme-li rozpočet pro operativnější 
hospodaření, aby poté byla jistota, že se nebudou dělat šméčka.  
Ing. Karban: Přesuny v rozpisu v rámci dodržení závazných ukazatelů, by bylo jako v minulosti 
v pravomoci vedoucího odboru ekonomiky a zastupitelstvu by se mohlo předkládat jako 
informace. 
Mgr. Šolc: Dotaz na pana Ing. Galnora, jak probíhalo projednávání ohledně tohoto materiálu 
na radě města? 
Ing. Galnor: Debata ohledně priorit. Každý radní si měl připravit, co potřebuje. Sejít se a říct si 
nějaké priority a každý radní by měl kopat za odbory. 
Mgr. Šolc: Je tam spousta dotačních akcí, které se buď budou muset předfinancovat 
revolvingem či ze zůstatku nějakých fondů. V tuto nám zůstatky fondů nejsou známy. 
Ing. Karban: Zůstatky fondů asi víme. 
Mgr. Šolc: Víte, ale k nějakému datu nikoliv ke konci roku.  
Ing. Karban: Jednání by měly proběhnout nejpozději během 14 dní, kdy by se rozpočet měl 
vyrovnat. Navrhuji sjednat termíny schůzek, aby se stihlo vše projednat.  
Ing. Galnor: Nejdříve navrhovat priority z pozic náměstků. Bod porady vedení, kdy by měly 
náměstci komunikovat s odbory a ty určit priority.  
Mgr. Šolc: Za nás musely odbory dávat cash-flow, kde odbory měly říct, kdy ty peníze během 
roku budou potřebovat. OSR by u dotací obzvláště měl říct, kdy bude čerpat finanční 
prostředky, určit podíl vlastních zdrojů a jakým nástrojem se bude financovat dotační podíl. 
Nárůst u příspěvkových organizací je jistě vlivem zákonných změn. Kolik z toho je prosté 
navýšení platů ze zákona a co je navíc? - Úkol  
Ing. Karban: Navrhuji na příští jednání finančního výboru přizvat vedoucí odborů. 
Mgr. Šolc: Přizváni by měli být spíše náměstci než vedoucí odborů. 
Ing. Dvořáčková: Vedoucí technické správy by měl být přizván. 
Mgr. Šolc: Nadlimitní požadavky jsou sporné. Tubus 18 mil. Kč – na jednání u primátora 
zazněla informace, že si to převezmou oni. Požadují se obrovské peníze pro DPMLJ (nad limit 
– navýšení dle memoranda). Na příští jednání finančního výboru více času a přizvou se i 
náměstci. Dále finanční výbor chce od odboru SR barevně odlišit dotační akce, určit 
vlastní a dotační podíl, časově určit, kdy se to bude realizovat. - Úkol Rada města či vedení 
města by mělo stanovit priority. Požadujeme předložit vlastní odhad přebytku od odboru 
ekonomiky. - Úkol Kompostárna – kdo bude financovat město, A.S.A či dotace a kolik %? 
– Úkol V návrhu rozpočtu chybí koupaliště Vápenka. 
 
Usnesení č. 62/17: Finanční výbor bere informace na vědomí. 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 



 Debata ohledně vytápění (automatizace) - Pan Ing. Lajtkep položí dotazy 
písemně. 

 Debata ohledně teplárny 
 
 
Příloha: 
Míra podrobnosti schvalovaného rozpočtu 2018 – Návrhy (.xlsx) 
 
 

 
 
Příští jednání finančního výboru se uskuteční ve středu dne 22. 11. 2017, pozvánka bude poslána. 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Jiří Šolc, v. r. 
 předseda finančního výboru 
 (kontrola, potvrzeno, mail dne 6. 11. 2017) 
 
 
V Liberci dne 25. 10. 2017, zapsala Ing. Iva Sládková, v. r. 


