
Z á p i s   č. 6/2020 

z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Liberec 

dne 2. 9. 2020 

 

Přítomni:  Ing. Jarmila Levko, Ing. Eva Kočárková, Ing. Robert Korselt, Robert Volák, 

Ing. Stanislav Hnělička, Ing. František Petrík, Ing. Jan Stárek, Ing. Marcela 

Veitová, Matěj Linhart, Ing. František Homolka ( 10x) 

Nepřítomni:  Mgr. Jan Korytář, Ing. Jan Klíma, Ing. Martin Hoza ( 3x) 

Za MML:  Ing. Jaroslav Schejbal, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavla Ondrová 

 

Jednání finančního výboru zahájila místopředsedkyně Ing. Jarmila Levko přivítáním 

přítomných členů, přítomno 9 členů, postupně 10, výbor je schopen se usnášet. Všichni 

přítomní členové finančního výboru souhlasili s projednávanými body programu. 

 

1. Kontrola zápisu č. 5/2020 

 

K zápisu č. 5/2020 z jednání FV ze dne 24. 6. 2020 nebyly žádné připomínky.  

 

Usnesení č. 72/20: Finanční výbor dne 2. 9. 2020 schvaluje zápis z jednání finančního výboru 

č. 5/2020.  

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

 

 

2. Majetkoprávní operace – prodeje pozemků  (bod 4.) 

 

 

Usnesení č. 73/20: Finanční výbor dne 2. 9. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit  

 

1. prodej pozemku p. č. 3062/3 o výměře 22 m2, k. ú. Liberec, kupující:[osobní údaj odstraněn], 

460 01 Liberec 1, za celkovou kupní cenu 22 000 Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 

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

Zastupitelstvem města Liberec; 

 

2. prodej pozemku p. č. 880/12o výměře 27 m2, (odděleného z pozemku p. č. 880/1 dle 

Geometrického plánu č. 5687-27/2019 ze dne 6. 5. 2019), k. ú. Liberec, kupujícímu:[osobní 

údaj odstraněn], 460 15 Liberec XVI, za celkovou kupní cenu 16 000 Kč, splatnou před 

podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 

majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec; 

 

3. prodej pozemku p. č. 244/2o výměře 22 m2, k. ú. Vesec u Liberce, kupujícímu: CD CLUB 

s.r.o., IČO: 28737768, se sídlem Hodkovická 1180/52a, 460 06 Liberec 6, za celkovou kupní 

cenu 15 000Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 

45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec; 

 

4. prodej pozemku p. č. 1429/143 o výměře 56 m2, k. ú. Rochlice u Liberce, kupujícímu: RK 

Broumovská s.r.o., IČO: 07731272, se sídlem Oddechová 505, 155 31 Praha -Lipence, za 

celkovou  kupní  cenu 68 970Kč (včetně  21%  DPH  ve  výši  11 970Kč),  splatnou  před 

podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 

majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec; 



5. prodej pozemků p. č. 668/2 o výměře 20 m2 (odděleného z p. p. č. 668) a p. č. 623/6 o výměře 

100 m2 (odděleného z p. p. č. 623/3) vše dle Geometrického plánu č. 790-24/2020 ze  dne  

27.   4.  2020, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, do podílového spoluvlastnictví kupujících: 

[osobní údaj odstraněn] spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ½ a [osobní údaj odstraněn], 

spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ½, oba  bytem [osobní údaj odstraněn] , 463 03 Stráž 

nad Nisou, za celkovou kupní cenu 175 450 Kč (včetně 21% DPH ve výši 30 450 Kč), splatnou 

před podpisem kupní smlouvy, termín  podpisu  kupní  smlouvy  do  45  dnů  ode  dne  schválení  

majetkoprávní  operace Zastupitelstvem města Liberec; 

 

6. prodej pozemku p. č. 3817/28 o výměře 132 m2 (odděleného z pozemku p. č. 3817/1 dle 

Geometrického plánu č. 5752-19094/2019 ze dne 21. 2. 2020), k. ú. Liberec, kupujícím: 

manželé [osobní údaj odstraněn], 460 01 Liberec, za celkovou kupní cenu 124 000 Kč, splatnou 

před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 

majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec; 

 

7. prodej pozemku p. č. 3817/29 o výměře 336 m2 (odděleného z pozemku p. č. 3817/1 dle 

Geometrického plánu č. 5752-19094/2019 ze dne 21. 2. 2020), k. ú. Liberec, kupujícím: 

manželé [osobní údaj odstraněn], 460 01 Liberec, za celkovou kupní cenu 297 000 Kč, splatnou 

před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 

majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec; 

 

8. prodej pozemku p. č. 1378/9 o výměře 109 m2 (odděleného z pozemků p. č. 1361/14, p. č. 

1378/4 a p. č. 1382/9 dle Geometrického plánu č. 1707-17/2020 ze dne 10. 3. 2020), k. ú. 

Růžodol I, kupujícím: manželé [osobní  údaj odstraněn]463  03  Stráž  nad  Nisou,  za  celkovou  

kupní  cenu 177 870 Kč (včetně 21% DPH ve výši 30 870 Kč), splatnou před podpisem kupní 

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

operace Zastupitelstvem města Liberec; 

 

9. prodej pozemku p. č. 483/4 o výměře 963 m2, k. ú. Horní Hanychov kupujícím: manželé 

[osobní  údaj  odstraněn],  463  12  Liberec  23,  za  celkovou  kupní  cenu 1 919 060 Kč(včetně  

21%  DPH  ve  výši  333 060 Kč),  splatnou  před  podpisem  kupní smlouvy,  termín  podpisu  

kupní  smlouvy  do  60  dnů  ode  dne  schválení  majetkoprávní operace Zastupitelstvem města 

Liberec; 

 

10. prodej   pozemku p.  č.  2046/2 o  výměře  106  m2, k.  ú.  Liberec,  do  podílového 

spoluvlastnictví kupujících:[osobní údaj odstraněn], Liberec 12, 46001, spoluvlastnický podíl 

o velikosti ideální 1/5, manželé [osobní údaj odstraněn], Liberec 14, 46014, spoluvlastnický 

podíl o velikosti ideálních 2/5, manželé [osobní údaj odstraněn] Liberec 1, 46001, 

spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/5,[osobní údaj odstraněn], Liberec 1, 46001, 

spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/5, za  celkovou  kupní  cenu 103 000  Kč,  splatnou  

před  podpisem  kupní  smlouvy,  termín podpisu  kupní  smlouvy  do  45  dnů  ode  dne  

schválení  majetkoprávní  operace Zastupitelstvem města Liberec. 

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

 

 

 

 

 

 

 



3. Majetkoprávní operace – prodej pozemků včetně budov - Krajská nemocnice Liberec  

(bod 7.) 

 

Usnesení č. 74/20: Finanční výbor dne 2. 9. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

vyjmutí budov čp. 9 a čp.  11,  ul.  U  Novostavby,  Liberec  1 – Staré Město ze Seznamu budov 

vyřazených z privatizačního procesu2.záměr prodeje pozemků p. č. 862, jehož součástí je 

stavba čp.9, p. č.863,  a p. č. 864, jehož  součástí  je  stavba  čp.  11,  vše  v k.  ú.  Liberec 

kupujícímu: Krajská  nemocnice Liberec, a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10, 

Liberec 1 –Staré Město, za kupní cenu 13 759 273 Kč včetně DPH splatnou nejpozději do 

30 dnů po obdržení vyrozumění o provedení vkladu od příslušného katastrálního pracoviště.  

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

 

 

 

4. Majetkoprávní operace – směna pozemků – Krajská nemocnice Liberec (bod č. 8) 

 

Usnesení č. 75/20: Finanční výbor dne 2. 9. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

směnu  pozemku p.  č.  6116 o  výměre  367  m2,  k.  ú.  Liberec,  ve  vlastnictví: Krajská 

nemocnice  Liberec,  a.  s., IČO: 27283933, se sídlem Husova  357/10,  Liberec  1 –Staré Město, 

za pozemky p. č. 5779/2 o výměře 166 m2 (odděleného z pozemku p. č. 5779 dle 

Geometrického plánu č. 5821-38/2020  ze  dne  18.  2.  2020),  a pozemku p. č. 867/19 o výměře 

107m2 (odděleného z pozemku p. č. 867/18 dle Geometrického plánu č. 5821-38/2020 ze dne 

18. 2. 2020), vše v k. ú. Liberec, celková výměra 273 m2, ve vlastnictví: statutární  město  

Liberec,  IČO: 00262978,  nám.  Dr.  E.  Beneše  1/1,Liberec  1 –Staré Město, PSČ 460 59, s 

doplatkem města ve výši 85 450,20 Kč do třiceti dnů po obdržení vyrozumění o provedení 

vkladu od příslušného katastrálního pracoviště.  

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

 

 

5. Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Liberec (bod č. 10) 

 

Usnesení č. 76/20: Finanční výbor dne 2. 9. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

směnu  pozemku p. č. 3231/2 o  výměře  480  m2, k. ú. Liberec,  ve  vlastnictví:  manželé 

[osobní údaj odstraněn], Liberec  1,  za  pozemek p. č. 3229/3 o výměře 480 m2 (oddělený z 

pozemku p. č. 3229/1 dle Geometrického plánu č. 5907-46/2020 ze dne 22. 6. 2020), k. ú. 

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

Liberec  1,  bez doplatku  s  úhradou  nákladů  ve  výši  7 540  Kč,  splatnou  před  podpisem 

smlouvy.  

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

 

 

6. Majetkoprávní operace – výkup částí pozemků v k.ú. Karlinky (ul. Irkutská) (bod č. 12) 

 

Usnesení č. 77/20: Finanční výbor dne 2. 9. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit  

 

1. výkup  pozemku p.  č.  368/7 o  výměře  22  m2 (odděleného  z pozemku  p.  č.  368/2  dle 

Geometrického  plánu  č.  744-40/2020  ze  dne  25.  5.  2020), k. ú. Karlinky,  prodávající: 

[osobní  údaj  odstraněn],  Liberec  18,  kupující: statutární  město  Liberec, IČO: 00262978,  

nám.  Dr.  E.  Beneše  1/1,  Liberec  1 –Staré  Město,  za  cenu  dle  znaleckého posudku ve výši 

22 671 Kč, splatnou do 30 dnů od doručení oznámení o povolení vkladu vlastnického  práva  



do katastru  nemovitostí,  za  předpokladu výmazu  zástavního  práva k pozemku p. č. 368/7, 

k.  ú. Karlinky před vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí; 

 

2. výkup  pozemku p.  č.  372/2 o  výměře  54  m2 (odděleného  z pozemku  p.  č.  372  dle 

Geometrického  plánu  č.  744- 40/2020  ze  dne  25.  5.  2020), k. ú. Karlinky,  prodávající: 

[osobní údaj odstraněn], Liberec 3, kupující: statutární město Liberec, IČO: 00262978, nám. 

Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 –Staré Město, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 55 647 Kč, 

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

nemovitostí; 

 

3. výkup  pozemku p.  č.  374/2 o  výměře  7  m2 (odděleného  z pozemku  p.  č.  374  dle 

Geometrického  plánu  č.  744-40/2020  ze  dne  25.  5. 2020), k. ú. Karlinky,  prodávající: 

manželé [osobní údaj odstraněn] Liberec 6, kupující: statutární město Liberec, IČO: 00262978,  

nám.  Dr.  E.  Beneše  1/1,  Liberec  1 –Staré  Město,  za  cenu  dle  znaleckého posudku ve výši 

7 214 Kč, splatnou do 30 dnů od doručení oznámení  o povolení vkladu vlastnického práva do 

katastru nemovitostí  

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

 

 

7. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1 (bod č. 14) 

 

Usnesení č. 78/20: Finanční výbor dne 2. 9. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit  

 

1. záměr  prodeje  pozemku  p.  č.  1061/2  o  výměře  2  m2,  k.  ú.  Horní Růžodol,  formou 

výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 520, k. ú. Horní Růžodol, za 

cenu nejvyšší nabídky,  nejméně však za  cenu  5 000 Kč, ke které bude připočítána daň z 

přidané hodnoty ve výši 21%. 

 

2. záměr prodeje pozemku p. č. 26/16 o výměře 197 m2a pozemku p. č. 26/17 o výměře 373  m2 

(oddělených z pozemku p. č. 26/1 dle Geometrického plánu č. 2493-36/2020, ze dne 

12. 5. 2020), k. ú. Vesec u Liberce, a pozemku p. č. 1353/26 o výměře 247 m2, k. ú. Vesec u 

Liberce, formou výběrového řízení, s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 1353/25, k. ú. 

Vesec u Liberce, za minimální cenu stanovenou dle: VARIANTY č. 1 - dle  znaleckého  

posudku  ve  výši  1 158 000 Kč,  ke  které  bude připočítána daň z přidané hodnoty ve výši 

21%. 

 

3. záměr  prodeje  části  pozemku  p.  č.  197/3  o  výměře  cca  13  m2,  k.  ú.  Liberec,  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. 

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

 

 

Usnesení č. 79/20: Finanční výbor dne 2. 9. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit  

 

4. záměr prodeje části pozemku p. č. 3382/1 o výměře cca 35 m2, k. ú. Liberec, formou 

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

59 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši.  

Hlasování: pro 0  proti 10 zdržel se 0  (nebylo přijato) 

 



Usnesení č. 80/20: Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města řešit záměr komplexně 

s ohledem na existenci příjezdové cesty, prověřit stavbu na dotčeném pozemku a navrhuje řešit 

záležitost pronájmem. 

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

 

 

8. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2  (bod č. 15) 

 

Usnesení č. 81/20: Finanční výbor dne 2. 9. 2020 doporučuje zastupitelstvu města neschválit 

 

1.  záměr  prodeje  pozemku  p.  č.  4936/10  o  výměře  cca  15  m2,  k.  ú. Liberec,  formou 

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

34 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

 

2. záměr  prodeje  pozemku  p.  č.  2634/1  o  výměře  cca  106  m2,  k.  ú.  Liberec,  formou 

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

202 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

 

3. záměr prodeje pozemku p. č. 1716/36 o výměře 164 m2, k. ú. Rochlice u Liberce,  formou 

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

141 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

 

4. záměr  prodeje  pozemku  p.  č.  2031/2  o  výměře  1085  m2,  k.  ú.  Ruprechtice,  formou 

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

1 000 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

 

5. záměr prodeje části pozemku p. č. 1529/1 o výměře cca 50 m2, a části pozemku p. č. 1529/3 

o výměře cca 30 m2, vše k. ú. Rochlice u Liberce, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší 

nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu cca 64 000 Kč, ke které bude připočítána daň 

z přidané hodnoty v platné zákonné výši.  

 

6. záměr prodeje části pozemku p. č. 4099/3 o výměře cca 139 m2, k. ú. Liberec, formou 

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

326 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

 

7. záměr prodeje části pozemku p. č. 1352/7 o výměře cca 90 m2, k. ú. Růžodol I, formou 

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

125 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

 

8. záměr prodeje pozemku p. č. 8/2 o výměře 355 m2, k. ú. Karlinky, formou výběrového řízení, 

za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 229 000 Kč. 

 

9. záměr prodeje části pozemku p. č. 1522 o výměře cca 100 m2, k. ú. Vesec u Liberce, formou 

výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 58 500 Kč, 

ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

 

10. záměr prodeje pozemku p. č. 2035/1 o výměře 13229  m2, k. ú. Vesec u Liberce,  formou 

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

4 764 000 Kč.  

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



9. Majetkoprávní operace – záměr směny pozemku – k.ú. Ruprechtice (bod č. 16) 

 

Usnesení č. 82/20: Finanční výbor dne 2. 9. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

záměr směny části pozemku p. č. 932 o výměře cca 117 m2ve vlastnictví manželů [osobní údaj  

odstraněn],  Liberec  14,  za  pozemek  p.  č.  980/3  o  výměře  2846  m2ve  vlastnictví: statutární 

město Liberec, IČO:00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 –Staré Město, za cenu dle 

znaleckého posudku, s doplatkem městu.   

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

 

 

10. Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků – k.ú. Starý Harcov (bod č. 17) 

 

Usnesení č. 83/20: Finanční výbor dne 2. 9. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

záměr výkupu pozemků p. č. 1241/2 o výměře 1276m2, p. č. 1242/1 o výměře 21889m2, p. č. 

1242/2 o výměře 195 m2, p. č. 1380/7 o výměře 2739 m2, p. č. 1383 o výměře 280 m2, p.č. 

1384 o výměře 53 m2, a p. č. 1385 o výměře 42 m2, k. ú. Starý Harcov, celková výměra činí 

26474 m2, ve vlastnictví: [osobní údaj odstraněn], 460 14 Liberec 17, za cenu dle znaleckého 

posudku ve výši 4 350 000 Kč.  

Hlasování: pro 2  proti 8 zdržel se 0  (nebylo přijato) 

 

Usnesení č. 84/20: Finanční výbor žádá Mgr. Šolce o předložení studie proveditelnosti. 

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

 

 

11. Prominutí nájemného v souvislosti s epidemií COVID-19 dle usnesení Vlády ČR 

k programu COVID-Nájemné (bod č. 18) 

 

Usnesení č. 85/20: Finanční výbor dne 2. 9. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

prominutí dluhu na nájemném ve výši 30 % nájemného za měsíce duben až červen 2020 ve výši 

nad 20000Kč u jednotlivých vybraných podnikajících fyzických a právnických osob dle přílohy 

č. 1 na základě Výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu k programu COVID –Nájemné ze dne 

19. 6. 2020.  

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

 

 

12. Majetkoprávní operace – bezúplatný převod čtyř kamenných soch na Severočeské muzeum 

Liberec  (bod č. 20) 

 

Usnesení č. 86/20: Finanční výbor dne 2. 9. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

bezúplatný  převod  4  kamenných,  pískovcových  soch  specifikovaných  dle  znaleckého 

posudku č. 003/2020 zpracovaného Mgr. Milošem Krčmářem dne 30. 7. 2020, umístněných v 

garáži  Liebiegova  paláce  v ulici  U  Tiskárny  čp.  81  v Liberci   V –Kristiánov  na Severočeské 

muzeum  Liberec,  příspěvková  organizace,  IČO:  00083232,  se  sídlem Masarykova 437/11, 

460 01 Liberec 1 dle Přílohy č. 22.znění darovací smlouvy dle Přílohy č. 1. 

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

 

 

 

 



13. "Sociální  bydlení  města  Liberce –Bytový  dům  F"  (bytový  dům  v  ul.  Žitavská) –

schválení splátkového kalendáře (bod č. 22) 

 

Usnesení č. 87/20: Finanční výbor dne 2. 9. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

variantu variantu A: návrh zhotovitele skládající se z 21 měsíčních splátek ve výši 20x 

25 000 Kč a 1x 20 000 Kč.  

Hlasování: pro 8  proti 2 zdržel se 0  (schváleno) 

 

 

14. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na mezinárodní festival 

sportovních filmů Sportfilm Liberec 2020 (bod č. 25) 

 

Usnesení č. 88/20: Finanční výbor dne 2. 9. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč z rozpočtu statutárního města Liberec spolku Liberecká 

sportovní a tělovýchovná organizace z.s., se sídlem Jablonecká 88/18, Liberec V -Kristiánov, 

460 05 Liberec, IČ: 467478182.uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 

statutárním městem Liberec a spolkem Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace z.s., se 

sídlem Jablonecká 88/18, Liberec V -Kristiánov, 460 05 Liberec, IČ: 46747818, dle Přílohy 

č. 3.  

Hlasování: pro 9  proti 0 zdržel se 1  (schváleno) 

 

 

 

15. Různé 

 

Členové FV na závěr volně diskutovali např. o bazénu a Sport parku Liberec a jejich 

provozování. 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                   Ing. Jarmila Levko 

                                                                                     místopředsedkyně finančního výboru 

 (kontrola, potvrzeno, SMS dne 9. 9. 2020) 

 

 

V Liberci dne 9. 9. 2020, zapsala Ing. Pavla Ondrová, v. r. 


