
Z á p i s   č. 4/2016 
z  jednání finančního výboru zastupitelstva města Liberec dne 18. 5. 2016 
 
Přítomni : Mgr. Jiří Šolc, Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., Ing. Pavel Šulc, Ing. Hana Jelínková, 

Ladislav Kořínek, Ing. Petr Červa PhD., Ing. Hana Fialová, CSc., Ing. Helena 
Šafaříková, Mgr. Zora Machartová, Ing. Petr Lajtkep (10x) 

Nepřítomni : Ing. Filip Galnor, Ing. Alena Dvořáčková, Ing. Jiří Kittner (3x) 
Za MML : Mgr. Jan Korytář, Ing. Zbyněk Karban, Ing. Jana Karbanová, Ing. Iva Pflegerová, Bc. 

Jaroslav Schejbal  
 
 
01) Kontrola zápisu 
Předseda Mgr. Šolc zahájil jednání finančního výboru přivítáním všech přítomných, přítomno 8 členů a 
výbor je schopen se usnášet – postupně přítomno 9 členů, 10 členů. K předcházejícímu zápisu č. 3/2016 
nebyly připomínky. Za MML byla představena nová tajemnice finančního výboru ing. Iva Pflegerová, které 
bude od 1. 6. 2016 i novou vedoucí oddělení rozpočtu a financování. 
 
02) Plán činnosti finančního výboru na II. pololetí 2016  
Předložený návrh byl doplněn na 21. 9. 2016 byl zařazen bod 03. Stav pohledávek statutárního města 
Liberec a na 19. 10. 2016 byla zařazen bod 04. Návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2017 – 
sumarizace základních dat. Takto doplnění plán činnosti bude předložen jako Informace na jednání ZM 
dne 23. 6. 2016. 
 
Usnesení č. 17/16: 
Finanční výbor po projednání a doplnění schvaluje plán činnosti finančního výboru zastupitelstva města 
Liberec na II. pololetí 2016 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 
 
03) Informace o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti 
odboru ekonomiky – leden až březen 2016 
Karban – sdílené daně se za první tři měsíce 2016 vyvíjeli velmi dobře, celorepublikový nárůst zhruba o 
7%, kontokorent v KB nečerpáme, revolvingový úvěr v KB nečerpáme (už v březnu byl celý splacen 
z došlých dotací na projekty Volnočasové plochy, IPRM Rochlice, Otevřené město), zůstatek na běžných 
účtech zhruba 50mil. Kč. Šolc - jak je na tom město s pohledávkami jako celek? Karban – ze systému 
Ginis tuto informaci zatím nedostaneme, není komfortní co se týče pohledávek. Úkol pro ing. Karbana – 
na zářijové jednání finančního výboru připravit a zpracovat stav pohledávek statutárního města Liberec.  
 
Finanční výbor bere informaci na vědomí. 
 
 
04) Fond rozvoje – požadavky čerpání z Fondu kofinancování evropských projektů 
Materiál k projednání předložen ve formě tabulky, bez komentáře a textového doprovodu (zpracovala ing. 
Seifertová z podkladů odboru strategického rozvoje a dotací). Jednání k tomuto materiálu bylo 
přerušeno,  
Vráceno k dopracování, je potřeba dopracovat podrobnější tabulku na jednotlivé roky a příslušný 
komentář. Úkol pro ing. Karbana – aktuální tabulka bude opravena a dopracována na příštím jednání 
finančního výboru. 
 
 
05) Záměr prodeje pozemků (6 případů) 
Předem poslány materiály k projednávání, Schejbal – informace o pozemcích, otázky zodpovězeny přímo 
na jednání výboru, RM dne 17. 5. 2016 vyslovila souhlas se záměrem prodeje pozemků.  
Úkol pro tajemnici výboru: materiály byly příliš velké, nepřehledné, takže další materiály předkládat a 
přeposílat přes městský web na úložiště (stejný princip jako se ukládají materiály zastupitelům 
k projednávání na zastupitelstvu města). 
 
Usnesení č. 18/16: 
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města prodej pozemků dle předložených 
podkladů (6 případů), hlasováno jako celek. 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 



 
 
06) Prodej podílu pozemku ve spoluvlastnictví SML 
Předem poslán materiál k projednávání, Schejbal – informace o podílu pozemku, otázky zodpovězeny 
přímo na jednání výboru, RM dne 17. 5. 2016 vyslovila souhlas se záměrem prodeje podílu pozemku. 
 
Usnesení č. 19/16: 
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města prodej podílu pozemků ve spoluvlastnictví 
SML dle předloženého podkladu.  
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 
07) Dar pro Liberecký kraj – Dětské centrum Sluníčko a přijetí daru od Libereckého kraje – Dům dětí a 
mládeže Větrník 
Předem poslán materiál k projednávání, Schejbal – informace o daru i přijetí daru, otázky zodpovězeny 
přímo na jednání výboru, RM dne 17. 5. 2016 vyslovila souhlas se záměrem daru i přijetí daru 
 
Usnesení č. 20/16: 
Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města dar pro Liberecký kraj – Dětské centrum 
Sluníčko a přijetí daru od Libereckého kraje – Dům dětí a mládeže Větrník dle předloženého podkladu.  
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 
 
08) Různé.  
Poděkování tajemnici za práci ve finančním výboru – děkuji za květiny. 
 
 
 
 
 
 
 
Příští jednání finančního výboru se uskuteční ve středu dne 15. 6. 2016, pozvánka bude poslána. 
 
 
 
 
 

       Mgr. Jiří Šolc v. r. 
 předseda finančního výboru 

                 (kontrola, potvrzeno, mail 30. 5.  2016) 
 
 
 
 
 
 
V Liberci dne 25. 5.  2016, zapsala: Ing. Jana Karbanová, v. r. 


