Z á p i s č. 3/2019
z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Liberec
dne 13. 2. 2019
Přítomni:

Nepřítomni:
Za MML:

Mgr. Jan Korytář, Ing. Jarmila Levko, Ing. Pavel Bednář, Ing. Stanislav
Hnělička, Ing. Martin Hoza, Ing. Jan Klíma, Ing. Robert Korselt, Ing.
František Petrík, Ing. Jan Stárek, Ing. Eva Kočárková, Ing. Marcela Veitová,
Robert Volák (12x)
Matěj Linhart, (1x)
Ing. Zbyněk Karban, Ing. Jiří Šolc, Ing. Pavla Ondrová, Denisa Nedvídková.

Předseda Mgr. Jan Korytář zahájil jednání finančního výboru přivítáním všech přítomných,
přítomno 12 členů, výbor je schopen se usnášet. Všichni přítomní členové finančního výboru
souhlasili s projednávanými body programu.
1. Kontrola zápisu č. 2/2019
K zápisu č. 2/2019 z jednání FV ze dne 30. 1. 2019 nebyly žádné připomínky.
Usnesení č. 13/19: Finanční výbor schvaluje zápis z jednání finančního výboru č. 2/2019.
Hlasování: pro 12, proti 0 zdržel se 0 (schváleno)
2. Projednání návrhu rozpočtu SML na rok 2019
Ing. Karban nejprve rámcově seznámil přítomné členy finančního výboru s obsahem návrhu
rozpočtu SML na rok 2019 a s východisky pro jeho sestavení. Informoval přítomné členy, že
dne 12. 2. 2019 byl návrh rozpočtu SML na rok 2019 projednán na mimořádném jednání rady
města, odsouhlasen, a poté v souladu se zákonem zveřejněn. Následně podrobně procházel
jednotlivé části návrhu rozpočtu.
Při procházení návrhu příjmů se rozběhla diskuze o sdílených daních dle zákona o rozpočtovém
určení daní a možnosti pro město Liberec dosáhnout změny tohoto zákona, zejména změny
koeficientu, díky kterému by se Liberec jako páté největší město ČR dostalo ze svého
znevýhodněného postavení mezi města s vyšším koeficientem jako např. Plzeň.
Mgr. Jan Korytář navrhl zařadit do příjmové části i předpokládané dotační příjmy, alespoň v
nějaké části, s tím naopak Ing. Karban a Ing. Jan Klíma nesouhlasili z důvodu, že dotace nemusí
fyzicky přijít. Na základě požadavku Mgr. Jana Korytáře předloží na příští jednání finančního
výboru Ing. Maturová hrubý odhad dotačních příjmů na rok 2019.
U financování se debatovalo o celkové finanční situaci města, hlavně o jeho zadluženosti,
velkém úrokovém zatížení a o budoucím vývoji. Někteří členové FV vidí jako hlavní možnost
řešení změnu v rozpočtovém určení daní a tím ve zvýšení daňových příjmů pro Liberec.
Následně finanční výbor procházel návrh výdajů. Z diskuze vyplynulo, že je velmi
nesrozumitelný vztah mezi městem a společností SAL (zejména finanční). Ing. Karban slíbil na
příští jednání finančního výboru předložit rozbor vztahu SML- SAL.

Jan Korytář navrhoval udržet stejnou strukturu rozpočtu, jako má střednědobý výhled rozpočtu,
a mít rozpočet maximálně přehledný pro zastupitele a veřejnost stejně jako v minulých letech.
Toto nebylo dále řešeno.
Jan Korytář upozornil na zvýšení mzdových nákladů o 40% oproti skutečnosti z roku 2018 s
tím, že jde pravděpodobně o špatné podklady z kanceláře tajemníka Následně se rozběhla větší
debata, ze které vzešla domluva, že bude tajemník magistrátu požádán, aby obratem předložil
rozklad mzdových nákladů a zdůvodnění jejich nárůstu oproti skutečnosti roku 2018 a vývoj
počtu zaměstnanců od roku 2018. Též bylo zmíněno, že by bylo dobré provést personální audit.
Členové finančního výboru se dále zabývali výdaji města na kulturu a kulturní zařízení a do
sportu, tato debata vznikla u výdajů na opravy fotbalového stadionu. Zazněla též myšlenka, zda
je pro město dobré vlastnit fotbalový stadion, ze kterého nemá žádné příjmy, zda by FC Slovan
neměl třeba platit městu za pronájem stadionu.
Členové FV se také zastavili u problému libereckých bazénů, hovořili o tom, jak získat finanční
zdroje na jejich např. rekonstrukci.
U ZOO diskutovali členové FV o informacích z tisku, že ZOO chce významně rozšířit svoji
plochu a hlavně o finančních zdrojích na případnou realizaci tohoto záměru. K tomu podal
bližší informace Ing. Šolc, který zmínil, že to je vize s realizací v delším časovém horizontu.
Mgr. Korytář navrhnul, aby město dotační fondy naplnilo nejpozději v září a nebylo tak
ohroženo vyhlášení výzev, aby se neopakovala situace, kdy organizace obdrží peníze až v
polovině následujícího roku.
Kromě výše uvedeného se diskutovalo také o společnosti Komunitní práce Liberec, o
efektivnějším řízení městských společností a dalších záležitostech.
Jednání skončilo výzvou, aby členové finančního výboru na jeho příští jednání přinesli své
případné návrhy z jednotlivých klubů.

Mgr. Jan Korytář, v. r.
předseda finančního výboru
(kontrola, potvrzeno, mail dne 15. 2. 2019)

V Liberci dne 14. 2. 2019, zapsala Ing. Pavla Ondrová, v. r.

