
Z á p i s   č. 2/2017 

z jednání finančního výboru zastupitelstva města Liberec 

dne 22. 2. 2017 

 

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

Dvořáčková, Ing. Hana Fialová, CSc., Ing. Helena Šafaříková, Mgr. Zora 

Machartová, Ing. Petr Lajtkep (8x) 

Nepřítomni:  Ing. Hana Jelínková, Ing. Petr Červa, PhD., Ing. Filip Galnor, Ladislav 

Kořínek, Ing. Jiří Kittner (5x) 

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

 

 

1. Kontrola zápisu   

Předseda Mgr. Šolc zahájil jednání finančního výboru přivítáním všech přítomných, přítomno 

7 členů a výbor je schopen se usnášet – postupně přítomno 8 členů.  

Elektronicky byly vzneseny dotazy na některé zaplacené faktury, které budou zodpovězeny 

mailem. 

Program jednání byl doplněn o dodatečně zaslaný materiál „Budoucí záměr výkupu budovy č. 

p. 113/8 ul. Sokolská, Liberec I – Staré město“. Také byl dodatečně zaslán materiál „Design 

and Build“, který bude projednán v bodě programu „různé“. 

Všichni přítomní souhlasí s body programu jednání.  

 

K zápisu č. 1/2017 z jednání FV ze dne 18. 1. 2017 nebyly žádné připomínky.  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 

 

2. Prodej pozemku (1 případ) 

 

Usnesení č. 8/17  

Finanční výbor po projednání doporučuje prodej pozemku p. č. 720, o výměře 257 m2, k. ú. 

Liberec, kupujícímu za celkovou kupní cenu 387 000,- Kč, splatnou před podpisem kupní 

smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 

Zastupitelstvem města Liberec. 

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 

 

3. Záměr prodeje pozemků (14 případů) 

První případ byl stažen z RM. Diskuze o záměru prodeje pozemku v katastrálním území Dolní 

Hanychov, pozemek p. č. 753. Dotazy byly zodpovězeny panem Bc. Schejbalem přímo na 

jednání FV a emailem zaslal doplňující informace členům finančního výboru. Diskuze o prodeji 

pozemku na letišti a zajištění věcného břemena. 

 

Usnesení č. 9/17  

Finanční výbor po projednání 

doporučuje 

1. staženo, 

2. záměr prodeje pozemku p. č. 257/3, o výměře 411 m2, k. ú. Pilínkov, formou výběrového 

řízení s právem přednosti vlastníka pozemku 258/1, k. ú. Pilínkov za cenu nejvyšší 

nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 219 000 Kč, ke které bude připočítána 

daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 



3. záměr prodeje pozemku p. č. 753, o výměře 163 m2, k. ú. Dolní Hanychov, s předkupním 

právem vlastníka stavby na tomto pozemku, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší 

nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 103 000 Kč, 

4. záměr prodeje pozemku p. č. 1428/59, o výměře 325 m2, k. ú. Růžodol I, s předkupním 

právem vlastníka stavby na tomto pozemku, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší 

nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 209 000 Kč. 

Hlasování: pro 8 osob, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 

 

Usnesení č. 10/17  

Finanční výbor po projednání  

 nedoporučuje 

5. záměr prodeje pozemku části pozemku p. č. 1140/1, o výměře cca 800 m2, k. ú. 

Ruprechtice, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za 

předpokládanou minimální cenu cca 773 000 Kč, 

6. záměr prodeje pozemku p. č. 1381, o výměře 376 m2, k. ú. Ruprechtice, formou 

výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou minimální 

cenu 720 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

7. záměr prodeje pozemku p. č. 13, o výměře 1429 m2, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, 

formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou 

minimální cenu 559 000 Kč, 

8. záměr prodeje pozemku p. č. 5127/2, o  výměře 1881 m2, k. ú. Liberec, formou 

výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, s právem přednosti nájemců pozemku, 

nejméně však za předpokládanou minimální cenu 1 807 000 Kč, ke které bude připočítána 

daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

9. záměr prodeje pozemku p. č. 6451/1, o výměře cca 80 m2, k. ú. Liberec, formou 

výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou minimální 

cenu cca 158 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 

výši, 

10.  záměr prodeje:  

a) části pozemku p. č. 1552, o výměře cca 73 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového 

řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou minimální cenu 

cca 113 000 Kč, 

b) části pozemků p. č. 1553, o výměře 116 m2, p. č. 1555/1, o výměře 114 m2, 

a pozemku p. č. 1556/2, o výměře 17m2, celková výměra je cca 247 m2, vše v k. ú. 

Liberec, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za 

předpokládanou minimální cenu cca 374 000 Kč, ke které bude připočítána daň 

z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

11. záměr prodeje pozemků p. č. 556/1, o výměře 680 m2, a p. č. 556/2, o výměře 17m2, 

celková výměra je 697 m2, vše v k. ú. Horní Růžodol, s předkupním právem vlastníka 

stavby na pozemku p. č. 556/2 a právem přednosti k pozemku p. č. 556/1, formou 

výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou minimální 

cenu cca 445 000 Kč, 

12. záměr prodeje pozemku p. č. 536, o výměře 150 m2, k. ú. Horní Hanychov, formou 

výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za minimální cenu 154 

000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 

13. záměr prodeje pozemků p. č. 1390/1, o výměře 812 m2, a 1391/1, o výměře 86 m2, celková 

výměra je 898 m2, vše v k. ú. Vesec u Liberce, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší 

nabídky, nejméně však za minimální cenu 176 000 Kč, ke které bude připočítána daň 

z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 



14. záměr prodeje části pozemku p. č. 1556/5, o výměře cca 2425 m2, k. ú. Vesec u Liberce, 

formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou 

minimální cenu cca 859 000 Kč. 

Hlasování: pro 8 osob, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 

 

4. Budoucí záměr výkupu budovy č. p. 113/8 ul. Sokolská, Liberec I – Staré Město  

Mgr. Korytář: Výkup je zatím ve fázi záměru. 

Mgr. Machartová: Budova je na strategickém místě v centru města.  

Mgr. Šolc: Doporučuji nejprve interní studie, více informací a dat a následné projednání. 

Ing. Dvořáčková: Jak jsou plněny záměry na využití bývalé galerie? Jaký je záměr? 

Mgr. Korytář: Výstupy nejsou. Nyní jsou strategické jiné projekty IPRÚ. 

Ing. Zámečník: Měly by se zaktualizovat záměry, upřednostňuji zámek. 

Mgr. Korytář: Tento materiál se do ZM zatím dávat nebude, zpracují se nejdříve čísla. 

Mgr. Šolc: Měli bychom hospodařit se současným majetkem např. Liebiegův palác, 

zdravotnická škola (zda ji kraj chce opustit?). Na základě určené doby, jak dlouho bude trvat 

rekonstrukce budovy URAN, doporučuji zpracovat analýzu pronájmu prostor na tuto dobu pro 

umístění zaměstnanců z budovy URAN a přenechal bych tuto budovu soukromému sektoru. 

 

Po projednání finančního výboru se tento materiál nebude předkládat do ZM. Finančnímu 

výboru se předloží znovu s výnosovou analýzou. 

 

5. Směrnice zastupitelstva č. 1ZM – Rozpočtová pravidla pro statutární město Liberec 

Mgr. Korytář: Nejpodstatnější navrhovanou změnou je delegace pravomocí ZM pro přesuny 

v běžných výdajích a nově i výdajích investičních. Navrhujeme hranice na položky, kde je 

delegována pravomoc ze ZM na vedoucího odboru ekonomiky, gesčního náměstka, radu města.  

Ing. Zámečník: Jak je zajištěno, aby se nepřesouvalo z rezervy města? 

Mgr. Korytář: Ano, zapracujeme do směrnice, že se to netýká rozpočtové rezervy města, o které 

rozhoduje ZM. 

Mgr. Šolc: Má vymezení hospodářské činnosti vliv na odečet DPH u pronájmu bytů? – Úkol: 

Zkontrolovat. 

        Nedoporučuji uvádět náměstek pro ekonomiku a strategický rozvoj, nemusí to tak 

v budoucnu být.  

Mgr. Korytář: Ano, změníme na gesční náměstek. 

Mgr. Šolc: Odstavec 7. rozpočtová kázeň, sankční ustanovení by mělo být zrušeno, až bude 

nová směrnice. 

Mgr. Korytář: To nevím, že se to tam rušíme. To tam asi nemělo být zrušeno. 

 

Usnesení č. 11/17 

Finanční výbor po projednání doporučuje přepracovat směrnici zastupitelstva č. 1ZM – 

Rozpočtová pravidla pro statutární město Liberec a znovu předložit finančnímu výboru. 

Hlasování: pro 8 osob, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 

 

6. Různé 

Design and Build 

Diskuze o inovaci zadávání výběrového řízení.  

Bc. Schejbal: Mohlo by se to vyzkoušet na menších zakázkách.  

Mgr. Šolc: Město by mělo vytvořit pravidla. 

Mgr. Korytář: Asi je to vhodné na případy, kde je více technických řešení. 

Mgr. Šolc: Pan Schejbal s pomocí pana Lajtkepa vyzkouší tento systém veřejných zakázek. - 

Úkol 



 

Příští jednání finančního výboru se uskuteční ve středu dne 22. 3. 2017, pozvánka bude poslána. 

 

 

 

 Mgr. Jiří Šolc, v. r. 

 předseda finančního výboru 

 (kontrola, potvrzeno, mail dne 1. 3. 2017) 

 

 

 

 

V Liberci dne 24. 2. 2017, zapsala Ing. Iva Sládková, v. r. 


