
Z á p i s   č. 10/2016 

z (mimořádného) jednání finančního výboru zastupitelstva města Liberec 
dne 30. 11. 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, Ing. Helena Šafaříková, Mgr. Zora Machartová, Ing. 
Petr Lajtkep (11x) 

Nepřítomni:  Ing. Hana Jelínková, Ladislav Kořínek (2x) 
Za MML:  Mgr. Jan Korytář, Ing. Zbyněk Karban, Ing. Iva Sládková, Bc. Jaroslav 

Schejbal, David Novotný 
Přizvaní:  Tomáš Kysela 
 
 
01. Kontrola zápisu   
Předseda Mgr. Šolc zahájil jednání finančního výboru přivítáním všech přítomných, přítomno 
10 členů a výbor je schopen se usnášet – postupně přítomno 11 členů, ke konci jednání 9 
členů. Všichni přítomní souhlasí s body programu jednání.  
 
K zápisu č. 9/2016 z jednání FV ze dne 16. 11. 2016 nebyly žádné připomínky.  
 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 1  
 
02. Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2017 a návrh 
hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2017 
Úkol: Dotazy k tomuto bodu byly zaslány tajemnici výboru. Na některé dotazy bylo 
zodpovězeno přímo na finančním výboru a některé budou zaslány k vyjádření příslušným 
odborům. Otázky finančního výboru budou sjednoceny do jednoho souboru a krátce 
zodpovězeny písemně.  
 
Ing. Karban: Uvedl návrh rozpočtu na rok 2017 – v téměř totožné struktuře roku 2016. Při 
stanovení daňových příjmů se vycházelo z prognóz ministerstva financí a společnosti AQE 
advisors, a.s. V návrhu rozpočtu na rok 2017 jsou, oproti předešlému návrhu rozpočtu, 
rozpočtované konsolidační položky, které jsou ve stejné výši na příjmové tak i na výdajové 
straně. Tyto konsolidační položky se rozpočtují k fondům, jedná se o technickou věc, aby se 
fondy mohly naplnit. 
 
Úkol pro Ing. Karbana: Dodat FV tabulku dluhové služby. 
Úkol pro Kancelář primátora: Ples primátora – co se od něho slibuje? Přínos? FV požaduje 
odhad nákladů na ples primátora. 
Úkol pro odbor strategického rozvoje a dotací: Zpracovat přehledně tabulku – mzdové 
náklady, počet pracovníků, přínos dotací. 
Úkol pro odbor ekologie a veřejného prostoru: Vysvětlit rozpočtovanou položku recyklace. 
 
Mgr. Machartová: Na rekonstrukci koupelen 1,5 mil. Kč – nedostatečné peníze. 
Kysela: Nelíbí se mu tento fondový rozpočet. Finanční výbor doporučí rozpočet fondový? 
 
Ing. Šulc: DPMLJ měl slíbeno zvýšení příspěvku na prokazatelnou ztrátu o 10mil. Kč, nikoli 
pouze o 7 mil. Kč.  



 
 
Usnesení č. 53/16 Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh 
rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2017 a návrh hospodářské 
činnosti statutárního města Liberec na rok 2017rozpočet dle příloh. 
 
Hlasování: pro 4, proti 4, zdržel se 1 (nebylo schváleno) 
 
03. Různé 
Příští jednání finančního výboru se uskuteční ve středu dne 7. 12. 2016, pozvánka bude 
poslána. 
 
 
 
 Mgr. Jiří Šolc, v. r. 
 předseda finančního výboru 
 (kontrola, potvrzeno mail 6. 12. 2016) 
  
Příloha: Seznam otázek z FV 
 
V Liberci dne 6. 12. 2016, zapsala Ing. Iva Sládková, v. r. 
 
 



Otázky k rozpočtu 2017, finanční výbor 

 

Příjmy: 

1. Aktualizovat návrh příjmů „daň z věcí nemovitých“ dle skutečného výběru, kolik je to nyní 
11/2016?  - OE 

2. Proč je pokles o 500 tis. Kč u MP? Řádek 163 Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek 
(Městská policie). - OEPP/MP 

3. Aktualizovat příjmy ze záboru dle skutečnosti 2016, Poplatky - užívání veřejného prostranství, 
řádek 21  - OEPP 

4. Prosíme doplnit jednu tabulku, graf rozpočtovaných daňových příjmů 2012-2017. - OE 
5. Rozpočtujete předpokládaný přebytek 60 mil. Kč ve financování? - OE 
6. Proč je rozpočet koncipován jako deficitní, a to přesto, že příjmy jsou v řádech stamilionů větší 

než předchozí rok. - OE 
7. Mezi příjmy u správních poplatků Stavebního úřadu se mimo jiné, uvažuje snížení o 500 000,-. 

Dopředu se tedy predikuje, že se v Liberci opravdu nebude stavět?? - SÚ 
8. Tabulku dluhové služby – OE 
9. Kde jsou poplatky z parkovacího systému.  

Výdaje, které jsou v rozpočtu: 

1. Osobní výdaje jsou nepřehledně „rozprskány“ do jednotlivých odborů, chápu, proč to tak je, ale 
prosíme přehledně v jedné tabulce srovnání počtu zaměstnanců MML a výdajů na platy 
v návrzích rozpočtů 2012-2017. – FV chce za celý MML, 5 let zpětně počet zaměstnanců a 
mzdové náklady. 

Zdůvodnit položky: 

2. 81 Tajemník - Platy zaměstnanců v pracovním poměru šílený růst, jaký odbor a jaká agenda? 
Odbor kanceláře tajemníka: počítá se s nárůstem mzdových nákladů o 70%. Opravdu se bude 
přijímat tolik nových lidí??? Proč???  - KT ve spolupráci s odbory, kde je nejvyšší nárůst (SR, 
SK ...) 

3. 115 Stravné neroste tak jako platy? Není zde chyba?  - KT 
4. 198 Stavební úřad - Platy zaměstnanců v pracovním poměru - všichni rostou, oni ne. - KT + SÚ 
5. Řádek 51, Služby - partnerská města, 400 tis. Kč, bude to stačit na DIALOG v Lbc?  - KP 
6. 59 Neinvestiční transfery spolkům, růst o 100%, komu a jakým rozhodovacím mechanismem? - 

KP a p. náměstek Korytář 
7. Liberecký zpravodaj – částka jiná, než bylo vysoutěženo. (ověřit) -KP 
8. Ples – Co se od toho slibuje? Přínos? FV požaduje odhad nákladů na ples primátora - KP 
9. 71 Konzultační, poradenské a právní služby, růst o více než 120 %, proč? TMR? - KP 
10. 88 Projektová kancelář – odměny, komu a nad rámec platů? Mechanismus? -  KT 
11. 159 Stroje, přístroje 270 – 600? Co a komu? -  KT 
12. 330 OE Úrokový SWAP prosíme přehlednou tabulku nákladů na dluhovou službu. - OE 
13. 351 OE Konzultační, poradenské a právní služby, růst, proč? - OE 
14. 360 OE Rezerva. Proč v tak tučném rozpočtu tak málo? Rezerva na stěžejním odboru ekonomiky 

stanovena pouze na 15 mil. Kč. Je to pro nenadálé výdaje města dostačující? - OE 
15. 361 OE Rezerva - gesční náměstek (dary), co to je? Komu a mechanismus rozhodování aktuálně 

na OSR - pan náměstek Korytář 
16. 381 OE Daň z příjmu právnických osob za obce, vím, že je to průtok, ale pokaždé jinak? - OE 



17. Odbor strategického rozvoje a dotací: nárůst mzdových nákladů o cca 50 %. Začíná to být velmi 
přebujelý odbor s mizivou produktivitou. Dotace (projekty) – informace, zpracovat jednoduše a 
přehledně tabulku mzdové náklady, počet pracovníků, přínos dotací.  OSR + pan náměstek 
Korytář 

18. Na strategii plánování OPZ vyčleněno 7,5 mil. Co si pod tím představit a kam ty peníze 
potečou??? - SR 

19. 406 SR SUMF - sociodopravní průzkum + další, vrátí se to z dotace? – SR 
20. 412 SR Nákup služeb, jaké a od koho, mechanismus. – SR 
21. 416, 417 Aktivity zdravé město - neinv. transfery nezisk. org. 100 + 100 tis. Kč mechanismus 

rozdávání mimo dotační fondy?  - SR  
22. 421 SR. Dotační projekty - Strategické plánování SML - osobní výdaje, 4,6 mil. Kč? + další Vrátí 

se to z dotace? – SR 
23. 432 SR Místní agenda 21 - Trvale udržitelný rozvoj v Lbc, komu a za co? - SR 
24. 434 SR SECAP - Akční plán udržitelné energetiky vrátí se to dotace, jaké %?  - SR 
25. 438 SR OOV - Služby - náklady projektové kanceláře, nezanedbatelná položka, jaké? Zpracovat 

tabulku efektivnosti – přínos oddělení  - SR 
26. 447 SR Nákupy služeb 300tis.?  - SR 
27. 451 SR nákupy ostatních služeb 650tis.? – SR 
28. 499 SR Příprava projektů 2 mil. Kč – SR 
29. 504 SR dtto 1,5 mil. Kč …. Jaké konkrétně a za co se externě platí? Obě položky - SR 
30. 508 SR Opět konzultační služby 409 tis. Kč jaké, komu? - SR 
31. Náklady na Retailink 750 000,-  Kč?? Z toho na poradenství 400 000,- Kč? Zbytečný projekt, 

promrhané peníze!  - SR 
32. 563 Ekologie deratizace …. Proč tak málo, když je to prý vážný problém? Přiznala nám i na ZM. 

- EP 
33. 576 Recyklace – co to je? – EP 
34. 577 Opět Rezerva - gesční náměstek (dary).  
35. 604 Rozvoj cestovního ruchu pokles – proč? - OS 
36. 620 Grafické práce? – OS 
37. 636 Neinvestiční příspěvky cizím PO - KVK - na chod poboček. Proč stejně málo, když chceme 

po LK více na ZOO, např. dobrá vůle by měla být projevena.  - OS 
38. Filmová kancelář – bylo slíbeno navýšení rozvoj ces. ruchu. Je to tam? Zábor, kolik jsme 

vydělali? – OS/OEPP 
39. Odbor cestovního ruchu: Položka na rozvoj cestovního ruchu je pouze třetinová v porovnání s 

předchozími roky. Nechceme investovat do rozvoje cestovního ruchu?  -OS 
40. 651 Edice a reedice – propagace růst o 100% něco konkrétního? – OS 
41. 663 „Dárkovina“ růst těchto položek, když si každý náměstek ještě bude rozdávat zvlášť? Divné  

-OS 
42. 670 Školství - platy zaměstnanců v pracovním poměru, růst na dvojnásobek, Proč a jaká agenda 

přibyla? Odbor školství: nárůst mzdových nákladů o 100%. Opravdu skokově potřebujeme 
jednou tolik lidí, než kolik tam bylo doteď?  -SK  

43. 690 Opět Rezerva - gesční náměstek (dary) - SK 
44. 711 Rezerva na co? Není lepší posílit jednu rezervu? 2016 vůbec nečerpána  -SK 
45. 757-759 Nákup služeb. O jaké služby se jedná? – MS 
46. 805 Havárie mosty … není to málo, viz ostuda u LK (dlouhodobé maléry - most směrem na Stráž 

a Harcov u Závory). - SM 
47. 820 Služby hřbitovy, není to málo? Kritika na ZM. - SM 
48. 826 Právní služby (proti) DPMLJ? 1,5mil. proč? - SM 



49. 836 Parkovací systém - provádění údržby, prosíme vyčíslení nákladů a výnosů parkovacího 
systému, rozstrkáno do mnoha položek, nepřehledné. Zpracovat tabulku – rozklíčovat celkové 
náklady a výnosy - parkovací systém. - SM 

50. 857 Příspěvek na úhradu ztráty z provozování MHD + soc. automobil … hádka o 2 % proč? - SM 
51. 861 TSML, mail od nového ředitele SM? 
52. 870 Separovaný sběr, PET – smlouva významný růst, proč? – EP 
53. 887 Komunitní práce, růst o 1mil. proč?  - EP 

 
Fondy rozvoje, kapitola sama pro sebe: 
Prosíme vyčíslení zůstatků jednotlivých fondů k 30. 11. 2016 - OE 

54. 936+937 drobné vybavení 3-40 tis. Kč, proč ve fondu? - MS 
55. 941 Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu MŠ, pokles, to je všechno OK? – MS 
56. 961 Opravy divadla … není to málo? viz tiskové zprávy SML –MS 
57. 964+967 Opravy a investice kultura, nic neplánujeme? Např. kotle v Botanické zahradě? – MS 
58. 975 Bazén příprava, to je PD k nutné opravě? Tak kde je? Soutěž a realizace 2018! – MS 
59. 985+986 Mosty, stačí to? Které se budou opravovat? Požadavky z roku 2015, 2016? - SM 
60. Chodníky 2mil., to stačí? - SM 
61. 998 Komplexní projekt přehrada, bude jistě super za 200tis  -EP 
62. Sdružené investice, jsou tam všechny, co jsou dohodnuty se síťařemi? - SM 
63. 999+1000 parky a hřiště růst na trojnásobek¨, politické chtění… - EP 
64. 1014 Investice do budov ve správě MSSO, pouze 100tis? Kde je Uran?  - MS 
65. Nové světelné body VO? Kolik a kde? - SM 
66. 1015 auta, kolik a komu? - KT (OSPB) 
67. 1026 Kofinancování autobusák, ZM o projektu ještě nikdy nemluvilo 6 mil. Kč. - SR 
68. Předfinancování dotace Novotný?  OSVM 
69. Dotační fondy města by měly být v rezervě, budou potřeba až na sklonku roku. -  pan náměstek 

Korytář 
70. Nový fond 1089-1093 je neodsouhlasen ZM, jak může být v rozpočtu? Navrhuji jej dát do 

rezervy a naplnit RO po schválení. - pan náměstek Korytář 

Co ve standardním rozpočtu není p. náměstek Korytář 

Uran, rezerva na bazén, nová Pastýřská, Přehrada, napojení Denso, alespoň PD, opěrné zdi. 

Možná jsem přehlédl ale ZŠ nám míru, splátka IT učebny LISce, nebo už je to zaplaceno? 

Ostatní dotazy: 
 

1. Přehrada: zatímco na projekt lesního koupaliště dáme 8 mil., na přehradu je plánováno pouze s 0,5 
mil.? - EP 

2. URAN - nejsou vyčleněné peníze na rekonstrukci. - MS 
3. DPMLJ - slíbené zvýšení příspěvku prokazatelné ztráty o 10 mil. se snížilo pouze na 7 mil. To 

považuji za nezodpovědné. Investice a tlaky na platy řidičů rostou a podnik bude svým 
dlouhodobým podfinancováním za chvíli na pokraji udržitelnosti bezpečného provozu. - SM 

4. Souhrn požadavků na externí poradenství a právní služby dosahuje ročně částky téměř 9 mil. To 
opravdu nelze posílit právní oddělení o kvalifikované síly, o které se můžou jednotlivé odbory a 
jejich oddělení opřít tak, abychom za takové sumy nemuseli najímat externí firmy???? 
 
 


