
Z á p i s   č. 4/2017 

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Liberec 
dne 19. 4. 2017 

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

Dvořáčková, Ladislav Kořínek, Ing. Petr Červa, PhD., Ing. Jiří Kittner, Ing. 
Helena Šafaříková, Mgr. Zora Machartová (9x) 

Nepřítomni:  Ing. Filip Galnor, Ing. Hana Jelínková, Ing. Hana Fialová, CSc., Ing. Petr 
Lajtkep (4x) 

Za MML:  Ing. Zbyněk Karban, Mgr. Jan Korytář, Ing. Iva Sládková, Bc. Jaroslav 
Schejbal 

 
Předseda Mgr. Šolc zahájil jednání finančního výboru přivítáním všech přítomných, přítomno 
8 členů a výbor je schopen se usnášet – postupně přítomno 9 členů. V rozporu s jednacím řádem 
(opožděně) byl zaslán materiál k bodu programu č. 7 „Rozpočtová pravidla pro SML“. Všichni 
přítomni souhlasí s body programu jednání, jak byly navrženy. Hlasováno jednomyslně pro, 
program jednání byl schválen. 
 

1. Kontrola zápisu 
 
K zápisu č. 3/2017 z jednání FV ze dne 22. 3. 2017 nebyly žádné připomínky.  
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 

2. Záměr prodeje pozemků (6 případ) 
Dotazy ohledně záměrů prodeje pozemků byly zodpovězeny přímo na jednání vedoucím 
odboru majetkové správy Bc. Schejbalem. 
Mgr. Šolc: U šestého případu požaduje informovat vlastníky pozemku a nabídnout jim prodej 
přednostně. 
Bc. Schejbal: Tato podmínka v materiálu již je zahrnuta. 
 
Usnesení č. 20/17:  
Finanční výbor po projednání  

nedoporučuje 

1. záměr prodeje pozemků p. č. 304 o výměře 132 m2 a p. č. 305 o výměře 1300 m2, k. ú. 
Kunratice u Liberce, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za 
předpokládanou cenu 732 000 Kč, 

2. záměr prodeje pozemku p. č. 306, o výměře 11 066 m2, k. ú. Kunratice u Liberce, formou 
výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 5 645 
000 Kč, 

3. záměr prodeje pozemku p. č. 382, o výměře 2 954 m2, k. ú. Doubí u Liberce, formou 
výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 1 213 
000 Kč. 
 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 

 
Usnesení č. 21/17: 
Finanční výbor po projednání  

doporučuje 



4. záměr prodeje pozemku p. č. 533/1, o výměře 802 m2, k. ú. Františkov u Liberce, formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 532, k. ú. Františkov 
u Liberce, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu dle:  

VARIANTY č. 2.  
dle znaleckého posudku ve výši 1 017 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši, 

5. záměr prodeje pozemku p. č. 3902/2, o výměře 54 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového 
řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 117 000 Kč, ke které 
bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

6. záměr prodeje pozemků p. č. 2728/2, o výměře 430 m2, a p. č. 2728/4, o výměře 131 m2, k. 
ú. Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti právnické osoby složené 
z vlastníků bytových jednotek související budovy na pozemku p. č. 2729, k. ú. Liberec, za 
cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu dle: 

VARIANTY č. 2. 

dle znaleckého posudku ve výši 905 900 Kč. 

 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 

 
3. Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a 

činnosti odboru ekonomiky – leden až březen 2017 
Ing. Karban shrnul finanční situaci města. 
 
Usnesení č. 22/17: Finanční výbor bere informaci na vědomí. 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0  
 
 

4. Návrh rozpočtového opatření č. 2A) Dotace statutárního města Liberec na rok 2017  
Ing. Karban: Jedná se o tradiční rozpočtové opatření, kdy upravujeme schválený rozpočet o 
došlé dotace např. na výkon agendy sociálně právní ochrana dětí. Dotace jsou na obou stranách, 
příjmové a výdajové, ve stejné výši. 
 
Usnesení č. 23/17: Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města předložit 
návrh rozpočtového opatření č. 2A) Dotace statutárního města Liberec na rok 2017 jako 
Informaci 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 

5. Návrh rozpočtového opatření č. 2B) Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního města 
Liberec na rok 2017 

 
Ing. Karban: V tomto rozpočtovém opatření se zapojuje zůstatek finančních prostředků 
z předchozích let u Fondu zdraví a prevence. Dále se navyšuje výše fondu z jiného zrušeného 
fondu a přesouvají se finanční prostředky z tř. 5 do tř. 6. Podstatnou změnou v tomto opatření 
je přesun finančních prostředků z Fondu pro kofinancování evropských projektů do rozpočtu 
města prostřednictvím rezervy ve výši 25 mil. Kč. Dalším rozpočtovým opatřením tj. 2C), které 
bude předloženo, se tato částka „rozpouští“ na odbor správy veřejného majetku na konkrétní 
akce. 
 



Usnesení č. 24/17: Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 
návrh rozpočtového opatření č. 2B) Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního města Liberec 
na rok 2017 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 

6. Návrh rozpočtového opatření č. 2C) statutárního města Liberec na rok 2017 
Materiál k tomuto bodu programu nebyl zaslán ani předložen.  
Ing. Karban: Toto rozpočtové opatření je připravováno, zatím nebylo předloženo ani v Radě 
města. 
Mgr. Korytář: Čekáme na nějaké upřesnění a požadavky od pana tajemníka, který v současnosti 
není pracovně přítomen.  
 

7. Rozpočtová pravidla pro statutární město Liberec – Směrnice zastupitelstva č. 1ZM 
 
Mgr. Šolc: Tento materiál byl z minulého jednání stažen.  
Ing. Karban: Ve směrnici uvádíme dvě variantní řešení delegování pravomocí na radu města. 
Odbor ekonomiky doporučuje variantní řešení A, kde jsou přesuny v rámci běžných výdajů a 
v rámci kapitálových výdajů na odboru omezeny jejich schválenou výší.  
Mgr. Korytář: Přesuny v kompetenci rady města by se netýkaly rezervy města, to by muselo 
přes zastupitelstvo města. Původně to tam bylo, bude doplněno. Nově navrženo, aby se dalo 
přesouvat i v rámci šestek. 
Mgr. Šolc: Preferuje variantu B, kde požaduje strop i u přesunu v rámci běžných výdajů. Dále 
požaduje ponechat kapitolu 7, kde je ustanovení o porušení rozpočtové kázně a doplnit, že 
z rezervy města nelze přesouvat v kompetenci rady města. 
Diskuze o schvalované podobě rozpočtu a jeho podrobnosti. 
 
Usnesení č. 25/17: Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 
návrh směrnice Rozpočtová pravidla pro statutární město Liberec s variantou B) v článku č. 6 
Rozpočtová opatření, odst. 5 dle přílohy doplněný o:  

 finanční strop 2 mil. Kč i u přesunů v rámci běžných výdajů,  
 výjimku, že přesun z rezervy města, která je tvořena na odboru ekonomiky, 

schvaluje vždy zastupitelstvo města Liberce (nikoliv RM) 
a ponechat odstavec porušení rozpočtové kázně. 
 
 Hlasování: pro 8, proti 1, zdržel se 0 (schváleno) 
 
 

8. Informace o nových zákonech č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a 
č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy 
rozpočtové odpovědnosti 
 

Ing. Karban: Objasnil podmínky zákonem stanovené rozpočtové odpovědnosti a výpočet 
fiskálního pravidla. Shrnul nejpodstatnější nové povinnosti územně samosprávného celku, které 
těmito novými zákony vznikly. 
 
Usnesení č. 26/17: Finanční výbor bere na vědomí informaci o nových zákonech č. 23/2017 
Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti.  
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 



9. Refinancování dlouhodobého dluhu SML 
Ing. Karban: Smluvní dohoda s ČS vychází ze schváleného materiálu. Společnost White & Case 
prověřuje smluvní dokumentaci. Finančnímu výboru je to zatím předloženo jako informace. 
Refinancování směřuje k datu splatnosti kupónu dluhopisu. V tuto chvíli nejsou připomínky 
White & Case, proto bude finální smluvní dokumentace předložena až v květnu do 
zastupitelstva města. 
Mgr. Šolc: Pokles zajištění majetkem je vyjednán s jednotlivými odbory, aby nedošlo, že se 
nevyjme to, co je nutné? 
Ing. Karban: Ano. Limit je 200 mil. Kč, pokud by se překročila tato hranice, musíme určit 
priority, ale vypadá to, že to nebude nutné. Zda chceme zrušit dluhopis, navýšit směnečný 
program a snížit amortizační fond? To jsou otázky, které musí zastupitelstvo města rozhodnout. 
Dále se bude rozhodovat co s amortizačním fondem. 
Diskuze o smlouvě mezi městem a White & Case. 
 
 

10. Různé 
Mgr. Šolc: Jak to bylo s exekucí? Předložit finančnímu výboru. 
Mgr. Korytář: Informaci připravíme. 
 
Co se starou školkou „Čtyřlístek“? 
Mgr. Korytář: V rámci IPRÚ, kolik přesně nevím. Dotace jsou připraveny, možná se začne 
v roce 2018. 
Mgr. Machartová: Kapacita je 10 matek s dětmi, 5 rodin s dětmi. 
 
Diskuze o nemovitosti ve vlastnictví města v ul. Milady Horákové. Nemovitost je napadena 
dřevomorkou. 
Mgr. Machartová: Zajímali jsme se o koupi této budovy pro chráněné bydlení. 
Mgr. Šolc: V minulosti se zablokoval prodej a nic se s tím neděje. Město by nemovitost mělo 
prodat.  
Mgr. Korytář: Zjistím, vize s touto nemovitostí. 
 
 
 
 
Příští jednání finančního výboru se uskuteční ve středu dne 17. 5. 2017, pozvánka bude poslána. 
 
 
 
 Mgr. Jiří Šolc, v. r. 
 předseda finančního výboru 
 (kontrola, potvrzeno, mail dne 2. 5. 2017) 
 
 
 
V Liberci dne 28. 4. 2017, zapsala Ing. Iva Sládková, v. r. 


