
Z á p i s   č. 10/2020 

z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Liberec 

dne 9. 12. 2020 

 

Přítomni:  Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., Ing. Jarmila Levko, Ing. Jan Klíma, Ing. 

Martin Hoza, Ing. Jan Stárek, Ing. Robert Korselt,  Matěj Linhart, Ing. 

František Homolka, Robert Volák, Ing. Stanislav Hnělička, Ing. František 

Petrík Ing. Marcela Veitová ( 12x) 

Nepřítomni:  Ing. Eva Kočárková (1x) 

Za MML:  Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., Ing. Zbyněk Karban, Ing. Jaroslav Schejbal, Ing. 

Martina Procházková, Ing. Pavla Ondrová 

 

Jednání finančního výboru zahájil předseda finančního výboru přivítáním přítomných členů, 

přítomno 11 členů, postupně 12, výbor je schopen se usnášet. Všichni přítomní členové 

finančního výboru souhlasili s projednávanými body programu. 

 

 

1. Kontrola zápisu č. 9/2020 

 

K zápisu č. 9/2020 z jednání FV ze dne 25. 11. 2020 nebyly žádné připomínky.  

 

Usnesení č. 133/20: Finanční výbor dne 9. 12. 2020 schvaluje zápis z jednání finančního 

výboru č. 9/2020.  

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0 (schváleno) 

 

 

2. Majetkoprávní operace –prodeje pozemků včetně budovy –Potravinová banka LK, z. s. 

(bod 3.) 

 

K majetkoprávním operacím podal bližší informace Ing. Jaroslav Schejbal. 

 

Usnesení č. 134/20: Finanční výbor dne 9. 12. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit  

 

1.vyjmutí  budovy  čp.  976/15,  ul.  Pionýrů,  Liberec  6  ze  seznamu  budov  vyřazených z 

privatizačního procesu; 

 

2. prodej pozemků p. č. 1583/19o výměře 435 m2, jehož součástí je stavba obč. vyb. č.p. 976/15,   

Liberec   VI-Rochlice,  ul.  Pionýrů, p.  č.  1583/210o  výměře  615  m2(dle Geometrického 

plánu č. 2677-249/2020  ze  dne  2.  11.  2020),  a p. č. 1038/1o výměře 532 m2, vše v k. ú. 

Rochlice u Liberce, kupující: Potravinová banka Libereckého kraje, z. s., IČO: 22714154, se 

sídlem Pionýrů 976/15, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, za cenu 6 100 000 Kč splatnou 

nejpozději do 31. 8. 2021; 

 

3.zřízení věcného  předkupního  práva  k převáděným  pozemkům  ve  prospěch  statutárního 

města Liberec, IČO: 00262978, nám. Dr. Edvarda Beneše 1, Liberec 1 –Staré město, pro případ 

prodeje i jiného způsobu zcizení, bezúplatně, na dobu určitou, a to 10 let od převodu vlastnictví. 

 

4.znění kupní smlouvy dle přílohy č. 1 

Hlasování: pro 10  proti 1 zdržel se 0 (schváleno) 



 

3. Majetkoprávní operace –záměry prodeje pozemků –část 1 (bod 4.) 

 

Usnesení č. 135/20: Finanční výbor dne 9. 12. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

záměr prodeje pozemku p. č. 583/3 o výměře 103 m2, k. ú. Starý Harcov, formou výběrového 

řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 156 000 Kč, ke které 

bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0 (schváleno) 

 

 

4. Majetkoprávní operace –záměry prodeje pozemků –část 2 (bod 5.) 

 

Usnesení č. 136/20: Finanční výbor dne 9. 12. 2020 doporučuje zastupitelstvu města neschválit  

 

1.záměr  prodeje  pozemku  p.  č.  426/3  o  výměře  40  m2,  k.  ú.  Doubí  u  Liberce,  formou 

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

51 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

 

2.záměr  prodeje  části  pozemku  p.  č.  1289  o  výměře  cca  297m2,  k.  ú.  Vesec  u  Liberce, 

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

308 000 Kč; 

 

3.záměr prodeje pozemku p. č. 255/14 o výměře 214m2, k. ú. Machnín, formou výběrového 

řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 111 000 Kč; 

 

4.záměr prodeje pozemku p. č. 4545/6 o výměře 71 m2(odděleného z pozemku p. č. 4545/2 dle  

Geometrického  plánu  č.  5908-62/2020  ze  dne  10.  7.  2020), k.ú.  Liberec,  formou 

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

118 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

 

5.záměr prodeje pozemků p. č. 258/3 o výměře 3 656 m2, p. č. 259/5 o výměře 68 m2a p.č. 

257/124 o výměře 28 m2, vše k. ú. Radčice u Krásné Studánky, formou výběrového řízení za 

cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 1 541 000 Kč. 

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0 (schváleno) 

 

 

5. Majetkoprávní operace –záměr směny pozemků –k. ú. Starý Harcov, Kunratice u Liberce 

(bod 6.) 

 

Usnesení č. 137/20: Finanční výbor dne 9. 12. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

záměr směny pozemku p. č. 1984 o výměře 274 m2, k. ú. Starý Harcov, a části pozemku p. č. 

173/2 o výměře cca 285 m2, k. ú. Kunratice u Liberce, o celkové výměře cca 559 m2, ve 

vlastnictví: SYNER Group a.s., IČO: 27334121, Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 6, za 

pozemky p. č. 980/1 o výměře 319m2, a p. č. 980/3 o výměře 112 m2, k. ú. Starý Harcov, o 

celkové výměře 431m2, ve vlastnictví: statutární město Liberec, IČO: 00262978, nám. Dr. E. 

Beneše 1/1, Liberec 1, za cenu dle znaleckého posudku s doplatkem. 

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0 (schváleno) 

 

 



6. Majetkoprávní operace –záměr budoucího prodeje pozemku –DPMLJ, a. s. (bod 7.) 

 

Usnesení č. 138/20: Finanční výbor dne 9. 12. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

záměr budoucího prodeje části pozemku p. č. 2218/3 o výměře cca 104 m2, k. ú. Rochlice u 

Liberce,  pro stavbu  sociálního  zázemí  řidičů,  budoucímu  kupujícímu:  Dopravní  podnik 

měst  Liberce  a  Jablonce  nad  Nisou,  a.s.,  IČO  47311975,  se  sídlem  Mrštíkova  407/3, 

Liberec  III –Jeřáb, 46007 Liberec 7, za kupní cenu v době realizace prodeje, stanovenou dle 

znaleckého posudku. 

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0 (schváleno) 

 

Před následujícím bodem bylo přítomno 12 členů finančního výboru. 

 

7. Majetkoprávní operace –směna nemovitostí –SYNER Group, a. s. (bod 9.) 

 

Usnesení č. 139/20: Finanční výbor dne 9. 12. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

  

1.směnu pozemků p. č. 313/2o výměře 920 m2, ostatní plocha –sportoviště a rekreační plocha, 

p. č. 315o výměře 501 m2, ostatní plocha –manipulační plocha, p. č. 316/1o výměře 269 m2, 

ostatní plocha –manipulační plocha, p. č. 316/2o výměře 48 m2, ostatní plocha –manipulační 

plocha, p. č. 317/1 o výměře 224 m2, ostatní plocha –manipulační plocha, p. č. 317/2o výměře 

20 m2, zastavěná plocha a nádvoří –garáž (součástí pozemku je stavba bez čp/če –garáž), p. č. 

317/3o výměře 19 m2, zastavěná plocha a nádvoří –garáž (součástí pozemku je stavba bez čp/če 

–garáž), p. č. 317/4o výměře 20 m2, zastavěná plocha a nádvoří –garáž (součástí pozemku je 

stavba bez čp/če –garáž), p. č. 318o výměře 21  m2, ostatní plocha –manipulační plocha, p. č. 

319o výměře 512 m2, ostatní plocha –manipulační plocha, p. č. 320o výměře 115 m2, ostatní 

plocha –manipulační plocha, p. č. 321/1o výměře 127 m2, ostatní plocha –manipulační plocha, 

p. č. 321/2o výměře 15 m2, ostatní plocha –manipulační plocha, p. č. 323o výměře 530 m2, 

zastavěná plocha a nádvoří –zbořeniště, p. č. 1628o výměře 235 m2, zastavěná plocha a nádvoří 

–č. p. 271 (součástí pozemku  je  stavba –Liberec  III –Jeřáb, č.p. 271, prům. objekt), p. č. 

1629/1o výměře 1927m2, zastavěná plocha a nádvoří –zbořeniště, p. č. 1629/2o výměře 17 m2, 

zastavěná plocha a nádvoří –garáž (součástí pozemku je stavba bez čp/če –garáž), p. č. 1632o 

výměře 438 m2, zastavěná plocha a nádvoří –zbořeniště, p. č. 1633o výměře 383 m2, zastavěná 

plocha a nádvoří –zbořeniště, p. č. 2487/1o výměře 251 m2, zastavěná plocha a nádvoří –

zbořeniště,  p.  č. 2489/1o  výměře  236  m2,  zastavěná  plocha  a  nádvoří –zbořeniště, p. č. 

5981/2o výměře 107 m2, ostatní plocha –ostatní komunikace, vše v k. ú. Liberec, o celkové 

výměře 6935 m2, ve vlastnictví: SYNER Group a.s., IČO: 27334121, Dr. Milady Horákové 

580/7, Liberec IV –Perštýn, za pozemek p. č. 159/9o výměře 23581 m2 (oddělený  z pozemku  

p.  č.  159/1  dle  Geometrického  plánu  č.  307-41/2020  ze  dne 1.6.2020), orná půda a pozemek 

p. č. 169/6o výměře 904 m2(oddělený z pozemku p. č. 169/2 dle Geometrického plánu č. 307-

41/2020 ze dne 1.6.2020), ostatní plocha –ostatní komunikace, vše v k. ú. Kunratice  u  Liberce, 

ve vlastnictví: statutární město Liberec, IČO: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1, s 

doplatkem 2 311 100 Kč včetně 21% DPH ve prospěch spol. SYNER Group a.s., splatným do 

30 dnů od doručení oznámení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a 

úhradou nákladů ve výši 11 955 Kč včetně 21% DPH (polovina nákladů za vyhotovení 

geometrického plánu) ve prospěch města, splatnou do třiceti dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

 

2.výjimku ze „Zásad postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví 

statutárního města Liberec“ (Čl. V), a to nepožadovat úhradu poloviny nákladů spojených s 

vyhotovením znaleckých posudků ve výši 114 345 Kč včetně 21% DPH po spol. SYNER Group 

a.s., IČO: 27334121, Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV –Perštýn. 



3.znění směnné smlouvy č.j. DS 202000674 mezi spol. SYNER Group a.s., IČO: 27334121, 

Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV –Perštýn a statutárním městem Liberec, IČO: 

00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, dle přílohy č. 1.  

Hlasování: pro 7  proti 4 zdržel se 1 (schváleno) 

 

Usnesení pozměňovacího návrhu č. 140/20: Finanční výbor dne 9. 12. 2020 bere na vědomí 

směnu pozemků p. č. 313/2o výměře 920 m2, ostatní plocha –sportoviště a rekreační plocha, p. 

č. 315o výměře 501 m2, ostatní plocha –manipulační plocha, p. č. 316/1o výměře 269 m2, 

ostatní plocha –manipulační plocha, p. č. 316/2o výměře 48 m2, ostatní plocha –manipulační 

plocha, p. č. 317/1 o výměře 224 m2, ostatní plocha –manipulační plocha, p. č. 317/2o výměře 

20 m2, zastavěná plocha a nádvoří –garáž (součástí pozemku je stavba bez čp/če –garáž), p. č. 

317/3o výměře 19 m2, zastavěná plocha a nádvoří –garáž (součástí pozemku je stavba bez čp/če 

–garáž), p. č. 317/4o výměře 20 m2, zastavěná plocha a nádvoří –garáž (součástí pozemku je 

stavba bez čp/če –garáž), p. č. 318o výměře 21  m2, ostatní plocha –manipulační plocha, p. č. 

319o výměře 512 m2, ostatní plocha –manipulační plocha, p. č. 320o výměře 115 m2, ostatní 

plocha –manipulační plocha, p. č. 321/1o výměře 127 m2, ostatní plocha –manipulační plocha, 

p. č. 321/2o výměře 15 m2, ostatní plocha –manipulační plocha, p. č. 323o výměře 530 m2, 

zastavěná plocha a nádvoří –zbořeniště, p. č. 1628o výměře 235 m2, zastavěná plocha a nádvoří 

–č. p. 271 (součástí pozemku  je  stavba –Liberec  III –Jeřáb, č.p. 271, prům. objekt), p. č. 

1629/1o výměře 1927m2, zastavěná plocha a nádvoří –zbořeniště, p. č. 1629/2o výměře 17 m2, 

zastavěná plocha a nádvoří –garáž (součástí pozemku je stavba bez čp/če –garáž), p. č. 1632o 

výměře 438 m2, zastavěná plocha a nádvoří –zbořeniště, p. č. 1633o výměře 383 m2, zastavěná 

plocha a nádvoří –zbořeniště, p. č. 2487/1o výměře 251 m2, zastavěná plocha a nádvoří –

zbořeniště,  p.  č. 2489/1o  výměře  236  m2,  zastavěná  plocha  a  nádvoří –zbořeniště, p. č. 

5981/2o výměře 107 m2, ostatní plocha –ostatní komunikace, vše v k. ú. Liberec, o celkové 

výměře 6935 m2, ve vlastnictví: SYNER Group a.s., IČO: 27334121, Dr. Milady Horákové 

580/7, Liberec IV –Perštýn, za pozemek p. č. 159/9o výměře 23581 m2 (oddělený  z pozemku  

p.  č.  159/1  dle  Geometrického  plánu  č.  307-41/2020  ze  dne 1.6.2020), orná půda a pozemek 

p. č. 169/6o výměře 904 m2(oddělený z pozemku p. č. 169/2 dle Geometrického plánu č. 307-

41/2020 ze dne 1.6.2020), ostatní plocha –ostatní komunikace, vše v k. ú. Kunratice  u  Liberce, 

ve vlastnictví: statutární město Liberec, IČO: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1, s 

doplatkem 2 311 100 Kč včetně 21% DPH ve prospěch spol. SYNER Group a.s., splatným do 

30 dnů od doručení oznámení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a 

úhradou nákladů ve výši 11 955 Kč včetně 21% DPH (polovina nákladů za vyhotovení 

geometrického plánu) ve prospěch města, splatnou do třiceti dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

 

2.ukládá Ing. Karbanovi jednat se Syner Group o ocenění pozemků města v rozmezí 

porovnávací a reziduální hodnoty s přihlédnutím k ceně, za kterou nabyl Syner Group pozemky 

v přímém sousedství. 

Hlasování: pro 3  proti 6 zdržel se 3 (nepřijato) 

 

 

8. Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. n/2020, kterou se mění Obecně 

závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu (bod 10.) 

 

Usnesení č. 141/20: Finanční výbor dne 9. 12. 2020 doporučuje zastupitelstvu města vydat 

Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Liberec č. n/2020, kterou se mění Obecně 

závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu dle příloh 

č. 1, č. 2.  

Hlasování: pro 5  proti 0 zdržel se 7 (nepřijato) 



9. Návrh  rozpočtového  opatření  č.  11C)  změny  rozpočtu  SML  na  rok  2020  v  kompetenci 

zastupitelstva města (bod 11.) 

 

Usnesení č. 142/20: Finanční výbor dne 9. 12. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

rozpočtové opatření č. 11C) změny v rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva 

města dle přílohy "Rozpočtové opatření č. 11C) 2020 -závazné ukazatele".  

  

Hlasování: pro 12  proti 0 zdržel se 0 (schváleno) 

 

 

10. Návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2021 (bod 12.) 

 

Usnesení č. 143/20: Finanční výbor dne 9. 12. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

rozpočet statutárního města Liberec na rok 2021 dle příloh. 

Hlasování: pro 9  proti 0 zdržel se 3 (schváleno) 

 

Usnesení protinávrhu č. 144/20: Finanční výbor dne 9. 12. 2020 doporučuje zastupitelstvu 

města neschválit rozpočet statutárního města Liberec na rok 2021 dle příloh a přepracovat ho 

bez střednědobého financování (úvěru). 

Hlasování: pro 3  proti 7 zdržel se 2 (nepřijato) 

 

 

11. Návrh rozpisu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2021 (bod 13.) 

 

Usnesení č. 145/20: Finanční výbor dne 9. 12. 2020 doporučuje zastupitelstvu města vzít na 

vědomí rozpis rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2021 dle příloh.  

Hlasování: pro 12  proti 0 zdržel se 0 (schváleno) 

 

 

12. Dodatek č. 2 smlouvy o převodu činností (SML/TSML, p. o.) –aktualizace příloh č. 3 a 5, 

příloha č. 6 (bod 15.) 

 

Usnesení č. 146/20: Finanční výbor dne 9. 12. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

znění Dodatku č. 2 Smlouvy o převodu činností spolu s Přílohami č. 1, 2 a 3. 

Hlasování: pro 12  proti 0 zdržel se 0 (schváleno) 

 

 

13. Návrh rozpočtové opatření č. 11D) změny v rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci 

zastupitelstva města (bod 17.) 

 

Usnesení č. 147/20: Finanční výbor dne 9. 12. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

rozpočtové opatření č. 11D) změny v rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva 

města dle přílohy "Rozpočtové opatření č. 11D) 2020 -závazné ukazatele".  

Hlasování: pro 12  proti 0 zdržel se 0 (schváleno) 

 

Před následujícím bodem bylo přítomno 11 členů finančního výboru. 

 

 

 

 



14. Regenerace sídliště Ruprechtice (bod 18.) 

 

Usnesení č. 148/20: Finanční výbor dne 9. 12. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit  

 

1.projekt s názvem „ Regenerace sídliště Ruprechtice I. etapa“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů,  

 

2.dofinancování Projektu s názvem“ Regenerace sídliště Ruprechtice I. etapa“ dle nařízení 

vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % 

uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných.  

Hlasování: pro 3  proti 0 zdržel se 8 (nepřijato) 

 

 

15. Založení příspěvkové organizace Technické služby –aktualizace zřizovací listiny č. 3 (bod 

22.) 

 

Usnesení č. 149/20: Finanční výbor dne 9. 12. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

aktualizovanou  zřizovací  listinu  společnosti  Technické  služby  města  Liberec,  p.o.,  IČ 

08881545, se sídlem Erbenova 376/2, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec, dle 

přílohy č. 1.  

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0 (schváleno) 

 

 

16. Návrh  rozpočtového  opatření  č.  11E)  změny  rozpočtu  SML  na  rok  2020  v  kompetenci 

zastupitelstva města (bod 23.) 

 

Usnesení č. 150/20: Finanční výbor dne 9. 12. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

návrh rozpočtového  opatření  č.  11E)  změny  rozpočtu  SML  na  rok  2020  v kompetenci 

zastupitelstva města dle přílohy "Rozpočtové opatření č. 11E) 2020 -závazné ukazatele". 

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0 (schváleno) 

 

 

17.. Poskytnutí dotace Potravinové bance Libereckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

(bod 24.) 

 

Usnesení č. 151/20: Finanční výbor dne 9. 12. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

poskytnutí dotace ve výši 1 000 000Kč pro Potravinovou banku Libereckého kraje, z. s., IČ 

22714154,  se  sídlem  Pionýrů  976,  460  06  Liberec  6,  na  spolufinancování  projektu 

„Rekonstrukce Potravinové banky Libereckého kraje“,2.uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  z 

rozpočtu  statutárního  města  Liberec  s Potravinovou bankou Libereckého kraje, z. s., IČ 

22714154, se sídlem Pionýrů 976, 460 06 Liberec 6, dle přílohy č.2.  

Hlasování: pro 10  proti 1 zdržel se 0 (schváleno) 

 

 

18. Poskytnutí dotace organizaci ADVAITA, z. ú., a uzavření veřejnoprávní smlouvy (bod 25.) 

 

Usnesení č. 152/20: Finanční výbor dne 9. 12. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

poskytnutí dotace organizaci ADVAITA, z. ú., se sídlem Rumunská 14/6, 460 01 Liberec IV-

Perštýn,  IČ: 65635591, na spolufinancování programů primární prevence  rizikového chování 

na základních a středních školách v Liberci ve výši 100.000 Kč,2.uzavření veřejnoprávní 



smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec s organizaci ADVAITA, 

z. ú., se sídlem Rumunská 14/6, 460 01 Liberec IV-Perštýn, IČ: 65635591, dle přílohy č. 2. 

Hlasování: pro 10  proti 0 zdržel se 1 (schváleno) 

 

 

19. Poskytnutí finančního daru z výtěžku likvidace nalezených věcí (bod 27.) 

 

Usnesení č. 153/20: Finanční výbor dne 9. 12. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

poskytnutí finančního daru z výtěžku likvidace nalezených věcí za rok 2015 a 2016 ve výši 

27 479 Kč pro Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. (IČ 28700210). 

Hlasování: pro 10  proti 1 zdržel se 0 (schváleno) 

 

 

20. Posun termínu pro čerpání již poskytnuté dotace z rozpočtu SML na podporu dětského sboru 

Severáček (bod 32.) 

 

Usnesení č. 154/20: Finanční výbor dne 9. 12. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

 

1.posunutí termínu pro čerpání finanční dotace ve výši 150.000,-Kč ze dne 31. 12. 2020 na 31. 

12. 2021, posunutí termínu pro vrácení nevyčerpané dotace nebo její části z 28. 2. 2021 na 28. 

2. 2022 a posunutí termínu pro odevzdání vyúčtování z 28. 2. 2021 na 28. 2. 2022 spolku Kruh 

přátel Severáčku, z.s., IČ 46744134, se sídlem Frýdlantská 1359/19, Liberec I-Staré Město, 460 

01 Liberec, na podporu dětského sboru Severáček. 

 

2.uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 

města Liberec (DS202000892) mezi statutárním městem Liberec a spolkem Kruh přátel 

Severáčku, z.s., IČ 46744134, se sídlem Frýdlantská 1359/19, Liberec I-Staré Město, 460 01 

Liberec dle přílohy č. 3. 

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0 (schváleno) 

 

 

21. Návrh rozpočtového opatření č. 11A) 2020 změny rozpočtu na rok 2020 v kompetenci ZM 

(bod 33.) 

 

Usnesení č. 155/20: Finanční výbor dne 9. 12. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

návrh rozpočtového opatření č. 11A) 2020 změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci 

zastupitelstva města dle přílohy. 

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0 (schváleno) 

 

 

 

22. Nové financování SML v roce 2021 - střednědobé financování ve výši 150 mil Kč, 

refinancování Směnečného programu (bod ….) 

 

Usnesení č. 156/20: Finanční výbor dne 9. 12. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

 

1.variantu závazné Nabídky střednědobého financování s pohyblivou úrokovou sazbou 3M 

PRIBOR - 0,02 % p.a. České spořitelny, a.s., IČ 45 24 47 82, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 

Praha 4, PSČ 140 00 dle přílohy č. 1. 

 



2. znění Smlouvy o úvěru č. 262/20/LCD dle přílohy č. 2. 

Hlasování: pro 7  proti 0 zdržel se 4 (schváleno) 

 

Usnesení č. 157/20: Finanční výbor dne 9. 12. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

3. refinancování stávající zadluženosti ve formě směnečného programu a úrokového zajištění 

dle varianty I/2 závazné Nabídky České spořitelny, a.s., IČ 45 24 47 82, se sídlem 

Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 dle přílohy č. 4 

Hlasování: pro 2  proti 0 zdržel se 9 (nepřijato) 

 

 

23. Informace - Časový plán finančního výboru na rok 2021 (bod 204.) 

Finanční výbor bere na vědomí časový plán finančního výboru na rok 2021. 

 

24. Různé 

V závěru jednání výboru diskutovali přítomní o obecných věcech i o návrhu rozpočtu města na 

rok 2021. 

 

 

                                                                                                 

                                                                                           Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. 

                                                                                              předseda finančního výboru 

 (kontrola, potvrzeno, email dne 11. 12. 2020) 

 

 

 

V Liberci dne 10. 12. 2020, zapsala Ing. Pavla Ondrová, v. r. 


