
Z á p i s   č. 6/2016 

z jednání finančního výboru zastupitelstva města Liberec dne 21. 9. 2016 
 
Přítomni:  Mgr. Jiří Šolc, Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., Ing. Pavel Šulc, Ing. Alena 

Dvořáčková, Ing. Hana Fialová, CSc., Ing. Helena Šafaříková, Mgr. Zora 
Machartová (7x) 

Nepřítomni:  Ing. Filip Galnor, Ing. Hana Jelínková, Ladislav Kořínek, Ing. Petr Červa, 
PhD., Ing. Jiří Kittner, Ing. Petr Lajtkep (6x) 

Za MML:  Ing. Zbyněk Karban, Ing. Iva Sládková, Ivana Roncová 
 
 
01. Kontrola zápisu   
Předseda Mgr. Šolc zahájil jednání finančního výboru přivítáním všech přítomných, přítomno 
7 členů a výbor je schopen se usnášet. Všichni přítomní souhlasí s body programu jednání. 
K předcházejícímu zápisu č. 5/2016 nebyly připomínky. Všichni hlasovali pro: 7 
 
02. Informace o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a 
činnosti odboru ekonomiky – leden až červenec 2016 
Ing. Karban: Tento materiál prošel již zastupitelstvem města Liberec. V tuto chvíli máme čísla 
i za srpen. Na základě těchto čísel se daří dobře. Sdílené daně jsou vyšší, srpen byl celkově 
dobrý. Výsledky jsou v souladu s rozpočtem, spíše lepší. 
Mgr. Šolc: Z těchto vyšších příjmů by se měla tvořit rezerva na nadcházející investice např. 
bazén atd. 
Mgr. Machartová: Souhlasí s tvorbou rezerv. Město by mělo být připraveno na případné krize.  
 
Finanční výbor bere informaci na vědomí. 
 
03. Návrh rozpočtového opatření č. 5A) Dotace statutárního města Liberec na rok 2016 
Ing. Karban: Jedná se o průtokové dotace, tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové 
příjmy a zároveň i výdaje města o 4 598 669 Kč. 
 
Usnesení č. 38/16 Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města předložit 
návrh rozpočtového opatření č. 5A) Dotace statutárního města Liberec na rok 2016 jako 
Informaci. 
 
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0 (schváleno) 
 
04. Návrh rozpočtového opatření č. 5B) Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního města 
Liberec na rok 2016 
Ing. Karban: Jedná se o dvě základní změny, kde se přesouvají finanční prostředky pouze 
mezi položkami. Dále se v tomto rozpočtovém opatření zapojuje zůstatek z minulých let. Na 
základě dobrých výsledků na straně příjmů tj. daňové příjmy, je záměr naplnit dotační fondy 
již letos. 
Mgr. Šolc: Původní plán naplnění fondů byl kdy? 
Ing. Karban: Naplnit je běžně až v příštím roce. 
Mgr. Šolc: S tímto řešením nesouhlasí, měla by se tvořit rezerva na případné investice. Úkol: 
Písemné vyjádření, zda modernizace a výstavba kluboven – DDM Větrník opravdu patří do 
fondu kofinancování. Proč odbor majetkové správy snižuje rozpočet na položce údržba 
kotelen a výměníků ZŠ? Letos se to nestihlo? (odpovědi budou přeposlány) 



 
Usnesení č. 39/16 Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh 
rozpočtového opatření č. 5B) Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního města Liberec na rok 
2016. 
 
Hlasování: pro 3 proti 3 zdržel se 1 (návrh nebyl schválen)  
 
05. Návrh rozpočtového opatření č. 5C) statutárního města Liberec na rok 2016 
Ing. Karban: V tomto rozpočtovém opatření se jedná o čisté navýšení cca 13 mil. Kč. 
Přibližně polovina je kryta rezervou a druhá polovina nedaňovými příjmy. Zejména již známá 
dividenda a podíly na zisku a příjmy ze státního dluhopisu.  
Mgr. Šolc: Proč se navyšuje položka „Administrace VZ k investičním projektům“ 350 000 Kč 
z důvodu organizačního zajištění VŘ k jednotlivým projektům? Proč a z jakých důvodů se 
navyšuje rozpočet u položky „elektrická energie“ o 3 500 000 Kč? Proč se navyšuje rozpočet 
z důvodu vyřešení právního vztahu s DPMLJ, o co se jedná? Není ve smlouvě se společností 
Eltodo i vánoční osvětlení? Mělo by se to prověřit, aby se nevynaložily finanční prostředky 
dvakrát za jednu věc. Co se za tyto požadované finanční prostředky tj. 1 200 000 Kč koupí? 
Úkol: Zajistit písemné vyjádření na výše uvedené dotazy. (odpovědi budou přeposlány) 
 
Usnesení č. 40/16 Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh 
rozpočtového opatření č. 5C) statutárního města Liberec na rok 2016. 
 
Hlasování: pro 1 proti 0 zdržel se 6 (návrh nebyl schválen)  
 
06. Prodej spoluvlastnických podílů SML na zahradách (2 případy) 
Předem poslány materiály k projednávání, Roncová – informace o prodeji spoluvlastnických 
podílů SML na zahradách, otázky zodpovězeny přímo na jednání výboru. 
 
1. případ: 
Usnesení č. 41/16 Finanční výbor po projednání doporučuje prodej spoluvlastnického podílu 
pozemku p.č.5750, k.ú. Liberec o velikosti 3297/10000, kupující: M. U. za kupní cenu 
141 500,- Kč; termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace Zastupitelstvem města Liberec. 
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0 (schváleno)  
 
2. případ: 
Usnesení č. 42/16 Finanční výbor po projednání doporučuje prodej spoluvlastnického podílu 
pozemků p.č.5065 a 5075/3, k.ú. Liberec o velikosti 3082/10000, kupující: manželé A. V., a 
P. V. za kupní cenu 102 000,- Kč; termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0 (schváleno)   
 
07. Prodej pozemků (3 případy) 
Předem poslány materiály k projednávání, Roncová – informace o pozemcích, otázky 
zodpovězeny přímo na jednání výboru. 
 
1. případ: 
Usnesení č. 43/16 Finanční výbor po projednání doporučuje prodej pozemků 1424/2, 3, 4, 5, 
o celkové výměře 187 m2, vše k. ú. Liberec, kupujícímu: LIC s.r.o., za celkovou kupní cenu 
434 390,- Kč (včetně 21 % DPH ve výši 75 390,-Kč), splatnou před podpisem kupní smlouvy, 



termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec. 
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0 (schváleno)     
 
2. případ: 
Usnesení č. 44/16 Finanční výbor po projednání doporučuje prodej pozemku 3493/11, o 
výměře 1059 m2 (odděleného z pozemku p.č.3493/1 dle GP č.5259/11/2016 ze dne 8.3.2016), 
k. ú. Liberec, kupujícímu: Společenství pro dům Březinova 337/1, Liberec za celkovou 
kupní cenu 640 000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0 (schváleno)    
 
3. případ: 
Usnesení č. 45/16 Finanční výbor po projednání doporučuje prodej pozemku 3493/12, o 
výměře 283 m2 (odděleného z pozemku p.č.3493/1 dle GP č.5259/11/2016 ze dne 8.3.2016), 
k. ú. Liberec, kupujícímu: Společenství pro dům Březinova 337/1, Liberec za celkovou 
kupní cenu 172 000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 
Hlasování: pro 2 proti 2 zdržel se 3 (nebylo schváleno)  
 
08. Záměr prodeje pozemků (4 případy) 
Předem poslány materiály k projednávání, Roncová – informace o pozemcích, otázky 
zodpovězeny přímo na jednání výboru. 
 
1. případ: 
Usnesení č. 46/16 Finanční výbor po projednání nedoporučuje záměr prodeje části pozemku 
p.č. 106/1 o vým. cca 2 456 m2, k. ú. Kunratice u Liberce   formou výběrového řízení s právem 
přednosti uživatele studánky na pozemku p.č. 106/1, k. ú. Kunratice u Liberce, za cenu 
nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu cca 940 000,- Kč. 
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0 (schváleno)     
 
2. případ: 
Usnesení č. 47/16 Finanční výbor po projednání doporučuje záměr prodeje pozemku p. č. 
3216, o výměře 195 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení s předkupním právem 
podílových spoluvlastníků nemovitosti na tomto pozemku, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně 
však za cenu 142 000,- Kč. 
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0 (schváleno)   
 
3. případ: 
Usnesení č. 48/16 Finanční výbor po projednání nedoporučuje záměr prodeje pozemku p. č. 
1429/177 a částí pozemků p. č. 1429/176, 1429/178, 1429/180, 1429/371, o celkové výměře 
cca 744 m2, vše k. ú. Rochlice u Liberce, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 249 
000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0 (schváleno)     
 
4. případ: 
Usnesení č. 49/16 Finanční výbor dne po projednání nedoporučuje záměr prodeje pozemku 
p. č. 371/1, o výměře 2053 m2, k. ú. Františkov u Liberce, formou výběrového řízení, za cenu 
nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 1 213 000,- Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 



Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0 (schváleno)   
 
09. Záměr výkupu venkovních úprav a věcných břemen od Ing. Absolona 
Předem poslány materiály k projednávání, Roncová – informace o dané situaci, otázky 
zodpovězeny přímo na jednání výboru. 
 
Usnesení č. 50/16 Finanční výbor po projednání: 
Varianta C 
doporučuje výkup věcného břemene na pozemku p.č.1428/34,  k.ú. Růžodol I za cenu dle 
znaleckého posudku ve výši 242 000,- Kč splatnou do 30 dnů od vkladu smlouvy na katastr 
nemovitostí a dále doporučuje bezúplatné zřízení služebnosti jízdy a cesty na pozemku 
1428/34, k.ú. Růžodol I ve prospěch vlastníka objektu na pozemku p.č.1428/35, k.ú. Růžodol 
I dle geometrického zaměření služebnosti. 
 
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0 (schváleno – finanční výbor doporučuje variantu C)   
 
10. Různé 
Mgr. Machartová: Jako předseda humanitní komise vznesla požadavek, aby se při tvorbě 
rozpočtu na další rok přihlédlo na potřebné rekonstrukce pečovatelských domů a 
bezbariérových bytů na opravdu bezbariérové – rekonstrukce koupelen. Jedná se o částku 
14,5 mil. Kč. 
 
 
 
Příští jednání finančního výboru se uskuteční ve středu dne 19. 10. 2016, pozvánka bude 
poslána. 
 
 
 
 
 
 Mgr. Jiří Šolc, v. r. 
 předseda finančního výboru 
 (kontrola, potvrzeno, mail 11. 10. 2016) 
 
 
 
 
V Liberci dne 29. 9. 2016, zapsala Ing. Iva Sládková, v. r. 
 
 
 
 
 
 


