
Z á p i s   č. 9/2016 

z jednání finančního výboru zastupitelstva města Liberec 
dne 16. 11. 2016 

 
Přítomni:  Mgr. Jiří Šolc, Ing. Pavel Šulc, Ing. Filip Galnor, Ing. Alena Dvořáčková, 

Ing. Petr Červa, PhD., Ing. Hana Fialová, CSc., Ing. Jiří Kittner, Ing. Helena 
Šafaříková (8x) 

Nepřítomni:  Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., Ing. Hana Jelínková, Ladislav Kořínek, Mgr. 
Zora Machartová, Ing. Petr Lajtkep (5x) 

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

 
 
01. 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. Všichni přítomní souhlasí 
s body programu jednání. Předseda svolá mimořádné jednání finančního výboru na den 30. 
11. 2016 v 16:00 pouze pro návrh rozpočtu na rok 2017, pozvánky budou poslány.  
 
K zápisu č. 7/2016 z jednání FV ze dne 19. 10. 2016 a k zápisu č. 8/2016 z jednání FV ze dne 
25. 10. 2016 nebyly žádné připomínky.  
 
Všichni hlasovali pro: 8 
 
02. Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 
Ing. Karban: shrnul, v čem se nová OZV mění oproti stávající.  
Úkol pro Ing. Karbana: Předložit FV analýzu ohledně poplatku za komunální odpad 
 
Usnesení č. 51/16 Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 
vyhlášku. 
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0 
 
03. Záměr prodeje pozemků (6 případů) 
Materiály k projednání byly poslány předem, Bc. Schejbal – informace o pozemcích a dotazy 
byly zodpovězeny přímo na jednání finančního výboru.  
Připomínky k 6. případu: 
 
Usnesení č. 52/16 k 1. + 2. + 3. + 4. + 5. +6. případu 
 
Finanční výbor dne 16. 11. 2016 doporučuje záměr prodeje pozemku p. č. 971/2 o výměře 
184m2, k. ú. Liberec, s právem přednosti vlastníka p. p. č. 972, 973, k. ú. Liberec, za cenu 
nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 314.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. 
 
Finanční výbor dne 16. 11. 2016 doporučuje záměr prodeje pozemku p. č. 1964/1 o výměře 
78m2 a části pozemku p. č. 1976 o výměře cca 210m2, vše v k. ú. Ruprechtice, formou 



výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu cca 203 
000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 
 
Finanční výbor dne 16. 11. 2016 doporučuje záměr prodeje pozemku p. č. 720 o výměře 257 
m2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka nemovitosti na 
tomto pozemku, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 387 000,- Kč. 
 
Finanční výbor dne 16. 11. 2016 nedoporučuje záměr prodeje části pozemku p. č. 1025 o 
výměře cca 100m2, k.ú. Horní Růžodol, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, 
nejméně však za předpokládanou cenu cca 177 000,-Kč, ke které bude připočítána daň z 
přidané hodnoty v platné zákonné výši. 
 
Finanční výbor dne 16. 11. 2016 nedoporučuje záměr prodeje části pozemku p. č. 212, o 
výměře cca 95 m2, k. ú. Ostašov u Liberce, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší 
nabídky, nejméně však za cenu cca 106 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. 
 
Finanční výbor dne 16. 11. 2016 navrhuje nejdříve zpracovat studii a následně podniknout 
další kroky směřující k záměru prodeje části pozemku p. č. 529 o výměře cca 209 m2, k. ú. 
Ostašov u Liberce, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 
cca 131 000,- Kč. 
 
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0 
 
04. Různé 
 
Debata o výkupu pozemku. 
 
Mgr. Šolc: Bude finančnímu výboru předložena ekonomická analýza ohledně pronájmu 
sportovního areálu Ještěd? 
Mgr. Korytář: Podmínky, smluvní ustanovení – zatím to není takto daleko, poté bude možné 
analýzu předložit. 
 
Mgr. Šolc: Kolik má město od filmařů? – zábor 
Tuto informaci předložit finančnímu výboru. 
 
 
 
 
 
 
 
Příští jednání finančního výboru se uskuteční ve středu dne 7. 12. 2016, pozvánka bude 
poslána. 
 
 
 
 Mgr. Jiří Šolc, v. r. 
 předseda finančního výboru 
 (kontrola, potvrzeno mail 30. 11. 2016) 



  
V Liberci dne 30. 11. 2016, zapsala Ing. Iva Sládková, v. r. 


