
Z á p i s   č. 7/2015 
z  jednání finančního výboru zastupitelstva města Liberec dne 16. 9. 2015 
 
Přítomni : Mgr. Jiří Šolc, Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., Ing. Pavel Šulc, Ing. Filip Galnor, Ing. 

Hana Jelínková, Ing. Alena Dvořáčková, Ing. Petr Červa PhD., Ing. Helena Šafaříková 
(8 x) 

Nepřítomni : Ladislav Kořínek, Ing. Hana Fialová, CSc., Ing. Jiří Kittner, Mgr. Zora Machartová, 
Dipl. Kfm. Lukáš Vorel (5x - omluveni) 

Za MML : Mgr. Jan Korytář, Ing. Zbyněk Karban, Ing. Jana Karbanová, Bc. Jaroslav Schejbal 
 
Při zahájení jednání finančního výboru nebyl přítomen předseda ani místopředseda (oba omluveni), 
přítomno 7 členů, resp. 8 členů, výbor je schopen se usnášet. Úvodního slova se ujala ing. Dvořáčková a 
po vzájemné dohodě byly předložené materiály neformálně projednány, nebylo o nich hlasováno, 
komentář a vyjádření do ZM podá předseda finančního výboru.    
 
01) Kontrola zápisu 
Kontrola zápisu č 6/2015 ze dne 17. 6. 2015 bude projednána na příštím jednání výboru. 
 
04) Informace o aktuální finanční situaci města 
Ing. Karban – výsledky za srpen 2015 ukazují propad daňových příjmů ve srovnání se stejným obdobím 
loňského roku ve výši cca 10mil. Kč. Vyšší výběr daně z věcí nemovitých a vyšším odvodem z výherních 
hracích přístrojů. 
 
03) Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec za období leden až 
červen 2015 
Ing. Karban – ze stavu k 30. 6. 2015 vyplývá, že i přes zlepšující se trend od března 2015, stále trvá 
zaostávání v oblasti příjmů ze sdílených daní a to cca o 10 mil. Kč. Tento propad, dle informací 
z Ministerstva financí, měl být srovnán do konce července 2015. Dle předběžných výsledků za červenec 
2015 k dorovnání nedošlo, propad je cca 15 mil. Kč. Celkové daňové příjmy k 30. 6. jsou v meziročním 
srovnání vyšší o cca 5 mil. Kč, je zlepšený výběr daně z věcí movitých a vyšší odvody z výherních 
hracích přístrojů. 
 
02) Návrh rozpočtového opatření č. 6A) 2015 statutárního města Liberec na rok 2015 
Ing. Karban – návrh obsahuje vratku dotace na územní plán a vratku dotace na Bazén, navýšení na 
investice do budov ve správě města a na investice do ZŠ, nový požadavek na auto pro Městskou policii. 
Navýšení je částečně kryté z rezervy. 
 
05) Záměr prodeje pozemků (1 případ) 
Předem poslán materiál k projednání, informace Bc. Jaroslav Schejbal – záměr prodeje byl z jednání RM 
dne 15. 9. 2015 stažen, tento bod stažen z projednání ve finančním výboru. 
 
06) Záměr prodeje pozemků v areálu letiště Liberec 
Předem poslán materiál k projednání, informace Bc. Jaroslav Schejbal. Výbor nepřijal žádné doporučující 
usnesení. 
 
07) Různé 
 
 
Příští jednání finančního výboru se uskuteční ve středu dne 21. 10. 2015, pozvánka bude poslána. 
 
 
 
 

       Mgr. Jiří Šolc v.r. 
 předseda finančního výboru 

                    (kontrola, potvrzeno, mail 29. 9. 2015) 
 
 
 
 
V Liberci dne 17. 9. 2015, zapsala: Ing. Jana Karbanová, v.r. 


