Z á p i s č. 1/2020
z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Liberec
dne 29. 1. 2020
Přítomni:
Nepřítomni:
Za MML:

Ing. Jarmila Levko, Ing. Robert Korselt, Ing. Eva Kočárková, Ing. Jan Klíma,
Ing. Stanislav Hnělička, Ing. Jan Stárek, Ing. Marcela Veitová, František
Homolka (8x)
Mgr. Jan Korytář, Robert Volák, Ing. Martin Hoza, Ing. František Petrík, Matěj
Linhart, (5x)
Mgr. Jiří Šolc, Ing. Jaroslav Schejbal, Ing. Pavla Ondrová

Jednání finančního výboru zahájila místopředsedkyně Ing. Jarmila Levko přivítáním
přítomných, přítomno 8 členů, výbor je schopen se usnášet. Všichni přítomní členové
finančního výboru souhlasili s projednávanými body programu.
1. Kontrola zápisu č. 13/2019
K zápisu č. 13/2019 z jednání FV ze dne 11. 12. 2019 nebyly žádné připomínky.
Usnesení č. 1/20: Finanční výbor schvaluje zápis z jednání finančního výboru č. 13/2019.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0 (schváleno)
2. Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků ul. České mládeže do vlastnictví LK
(bod 9.)
Ing. Schejbal seznámil přítomné s projednávanými případy majetkoprávních operací.
Usnesení č. 2/20: Finanční výbor dne 29. 1. 2020 doporučuje schválit:
bezúplatný převod – dar pozemků p. č. 14/2 o výměře 91 m2, p. č. 631/9 o výměře 478 m2, p.
č. 649/11 o výměře 191 m2, p. č. 649/12 o výměře 149 m2, p. č. 649/2 o výměře 635 m2, p. č.
649/26 o výměře 419 m2, p. č. 649/27 o výměře 89 m2, p. č. 649/3 o výměře 23 m2, p. č. 649/7
o výměře 43 m2, p. č. 658/2 o výměře 20 m2 a p. č. 911/1 o výměře 1 332 m2, vše v k. ú. Dolní
Hanychov, pozemků p. č. 1187/5 o výměře 198 m2, p. č. 1192/1 o výměře 6 452 m2, p. č.
1192/2 o výměře 515 m2 a p. č. 1192/4 o výměře 14 m2, vše v k. ú. Doubí u Liberce, pozemků
p. č. 453/3 o výměře 1 323 m2, p. č. 454/2 o výměře 100 m2, p. č. 456/3 o výměře 143 m2, p.
č. 523/3 o výměře 74 m2 a p. č. 526/2 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Horní Hanychov, pozemků p.
č. 1609/5 o výměře 71 m2, p. č. 1609/6 o výměře 80 m2, p. č. 467/2 o výměře 12 m2, pozemků
p. č. 468/9 o výměře 512 m2 (z původního pozemku p. č. 468/9 o výměře 689 m2 byl oddělen
pozemek p. č. 468/19 dle geometrického plánu č. 2486-81/2017 ze dne 26. 5. 2017), p. č. 472/13
o výměře 42 m2, p. č. 473/3 o výměře 42 m2, p. č. 473/4 o výměře 46 m2, p. č. 473/7 o výměře
248 m2, p. č. 483/17 o výměře 313 m2 (z původního pozemku p. č. 483/17 o výměře 514 m2
byly odděleny pozemky p. č. 483/56, p. č. 483/57 dle geometrického plánu č. 2486-81/2017 ze
dne 26. 5. 2017), p. č. 483/57 o výměře 6 m2 (oddělený z pozemku p. č. 483/17 dle
geometrického plánu č. 2486-81/2017 ze dne 26. 5. 2017), p. č. 483/26 o výměře 3 m2 (z
původního pozemku p. č. 483/26 o výměře 4 m2 byl oddělen pozemek p. č. 483/58 dle
geometrického plánu č. 2486-81/2017 ze dne 26. 5. 2017), p. č. 484/10 o výměře 2 647 m2 (z
původního pozemku p. č. 484/10 o výměře 3 070 m2 byly odděleny pozemky p. č. 484/25, p.
č. 484/27 dle geometrického plánu č. 2486-81/2017 ze dne 26. 5. 2019), p. č. 484/14 o výměře

75 m2, p. č. 484/6 o výměře 10 m2, p. č. 484/7 o výměře 934 m2, p. č. 484/9 o výměře 143 m2
(z původního pozemku p. č. 484/9 byl oddělen pozemek p. č. 484/26 dle geometrického plánu
č. 2486- 81/2017 ze dne 26. 5. 2019), p. č. 485/6 o výměře 288 m2, p. č. 485/8 o výměře 2 425
m2 (z původního pozemku p. č. 485/8 o výměře 2 800 m2 byl oddělen pozemek p. č. 485/26
dle geometrického plánu č. 2507-183/2017 ze dne 3. 10. 2017), p. č. 487/10 o výměře 500 m2
(z původního pozemku p. č. 487/10 o výměře 595 m2 byly odděleny pozemky p. č. 487/14 a p.
č. 487/15 dle geometrického plánu č. 2507-183/2017 ze dne 3. 10. 2017), p. č. 494/6 o výměře
255 m2 (z původního pozemku p. č. 494/6 o výměře 291 m2 byl oddělen pozemek p. č. 494/8
dle geometrického plánu č. 2507-183/2017 ze dne 3. 10. 2017), p. č. 497/4 o výměře 240 m2 (z
původního pozemku p. č. 497/4 o výměře 308 m2 byl oddělen pozemek p. č. 497/6 dle
geometrického plánu č. 2507-183/2017 ze dne 3. 10. 2017), p. č. 498/2 o výměře 328 m2 (z
původního pozemku p. č. 498/2 o výměře 368 m2 byl oddělen pozemek p. č. 498/10 dle
geometrického plánu č. 2507-183/2017 ze dne 3. 10. 2017), p. č. 1609/2 o výměře 1 575 m2 (z
původního pozemku p. č. 1609/2 o výměře 1 638 m2 byl oddělen pozemek p. č. 1609/9 dle
geometrického plánu č. 2507-183/2017 ze dne 3. 10. 2017), p. č. 497/2 o výměře 241 m2, p. č.
498/5 o výměře 43 m2, p. č. 494/2 o výměře 123 m2, p. č. 487/11 o výměře 1 m2, p. č. 487/9 o
výměře 332 m2, vše v k. ú. Rochlice u Liberce, převedená výměra celkem 23 826 m2, z
vlastnictví: statutární město Liberec, IČO:00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1, do
vlastnictví: Liberecký kraj, IČO:70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se (schváleno)

3. Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků ul. České mládeže do vlastnictví SML
(bod 10.)
Usnesení č. 3/20: Finanční výbor dne 29. 1. 2020 doporučuje schválit bezúplatný převod přijetí daru pozemků p. č. 649/1 o výměře 481 m2, p. č. 649/5 o výměře 27 m2, p. č. 649/15 o
výměře 160 m2, p. č. 649/16 o výměře 45 m2, p. č. 649/23 o výměře 15 m2, p. č. 649/24 o
výměře 23 m2 a p. č. 649/25 o výměře 109 m2, vše v k. ú. Dolní Hanychov, pozemků p. č.
473/7 o výměře 75 m2 a p. č. 473/8 o výměře 49 m2, vše v k. ú. Horní Hanychov, pozemků p.
č. 1609/1 o výměře 4 052 m2, p. č. 1609/4 o výměře 23 m2, p. č. 1609/7 o výměře 134 m2, p.
č. 1610/45 o výměře 28 m2 (odděleného z pozemku p. č. 1610/1 dle geometrického plánu č.
2486-81/2017 ze dne 26. 5. 2017), p. č. 1610/47 o výměře 64 m2 (odděleného z pozemku p. č.
1610/1 dle geometrického plánu č. 2486-81/2017 ze dne 26. 5. 2017), p. č. 1610/48 o výměře
16 m2 (odděleného z pozemku p. č. 1610/1 dle geometrického plánu č. 2486-81/2017 ze dne
26. 5. 2017), p. č. 1610/3 o výměře 51 m2, p. č. 1610/9 o výměře 43 m2 (z původního pozemku
p. č. 1610/9 o výměře 52 m2 byl oddělen pozemek p. č. 1610/46 dle geometrického plánu č.
2486-81/2017 ze dne 26. 5. 2017), p. č. 1610/17 o výměře 2 992 m2, p. č. 1610/18 o výměře
10 m2, p. č. 1610/19 o výměře 26 m2, p. č. 1610/20 o výměře 18 m2 a p. č. 1610/21 o výměře
143 m2, vše v k. ú. Rochlice u Liberce, převáděná výměra celkem 8 584 m2, z vlastnictví:
Liberecký kraj, IČO: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2, do vlastnictví:
statutární město Liberec, IČO: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 – Staré Město
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0 (schváleno)
4. Majetkoprávní operace bezúplatný převod pozemků – Vesecký rybník (bod 11.)
K tomuto bodu proběhla diskuze ohledně využití, výhodnosti převodu, počátku a rozsahu prací
atd.

Usnesení č. 4/20: Finanční výbor dne 29. 1. 2020 doporučuje schválit bezúplatný převod
pozemků p. č. 1922 o výměře 768 m2, p. č. 1933 o výměře 1 054 m2, p. č. 1934 o výměře 23
040 m2, p. č. 1937 o výměře 364 m2, p. č. 1939 o výměře 232 m2, a p. č. 1941, o výměře 2 941
m2, vše v k. ú. Vesec u Liberce, celková výměra činí 28 399 m2, do vlastnictví Česká republika
– s právem hospodařit s majetkem státu Povodí Labe, státní podnik, IČO: 70890005, se sídlem
Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské předměstí, dále 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, a to bezúplatně, a začlenění podmínky do smlouvy o převodu nemovitostí, že
v případě nezahájení opravy hráze rybníka do 31. 12. 2025 má město Liberec právo požádat o
zpětný bezúplatný převod převáděných pozemků a Povodí Labe, s. p. má povinnost této žádosti
vyhovět.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 1 (schváleno)
5. Majetkoprávní operace směna pozemků – k. ú. Františkov u Liberec za k. ú. Liberec (bod
12.)
Usnesení č. 5/20: Finanční výbor dne 29. 1. 2020 doporučuje neschválit záměr směny pozemků
p. č. 101 o výměře 504 m2 a p. č. 102/4 o výměře 58 m2, vše v k. ú. Františkov u Liberce,
výměra celkem 562 m2, ve vlastnictví: [osobní údaj odstraněn] , Liberec 1 – Staré Město, za
pozemky p. č. 564 o výměře 248 m2 a p. č. 565 o výměře 239 m2, vše v k. ú. Liberec, o výměře
celkem 487 m2, ve vlastnictví: statutární město Liberec, IČO: 00262978, se sídlem nám. Dr. E.
Beneše 1/1, Liberec 1 – Staré Město, za cenu dle ZP, ke které bude připočítána daň z přidané
hodnoty v platné zákonné výši.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0 (schváleno)
6. Majetkoprávní operace záměry prodeje pozemků – část 1 (bod 15.)
Usnesení č. 6/20: Finanční výbor dne 29. 1. 2020 doporučuje schválit záměr prodeje části
pozemku p. č. 453/1 o výměře cca 495 m2, k. ú. Machnín, formou výběrového řízení, za cenu
nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 268 000 Kč, ke které bude připočítána
daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 2. záměr prodeje částí pozemků p. č. 1378/4 o
výměře cca 64 m2, p. č. 1361/14 o výměře cca 44 m2 a p. č. 1382/9 o výměře cca 22 m2, k. ú.
Růžodol I., formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za
předpokládanou cenu 173 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné
zákonné výši.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0 (schváleno)
7. Majetkoprávní operace záměry prodeje pozemků – část 2 (bod 16.)
Usnesení č. 7/20: Finanční výbor dne 29. 1. 2020 doporučuje neschválit záměr prodeje
1.části pozemku p. č. 171/1 o výměře cca 160 m2, k. ú. Doubí u Liberce, formou výběrového
řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 191 000 Kč, ke které
bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši.
2. záměr prodeje pozemku p. č. 476/2 o výměře 315 m2, vše k. ú. Kateřinky u Liberce, formou
výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 188 000
Kč.

3. záměr prodeje pozemku p. č. 29/5 o výměře 279 m2 (odděleného z pozemku p. č. 29/1 dle
Geometrického plánu č. 296-285/2018 ze dne 8. 11. 2018), k. ú. Kunratice u Liberce, formou
výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 149 000
Kč.
4. záměr prodeje pozemků p. č. 40/5 o výměře 95 m2 a p. č. 362/11 o výměře 95 m2, vše k. ú.
Kunratice u Liberce, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za
předpokládanou cenu 54 000 Kč.
5. vyjmut
6. záměr prodeje části pozemku p. č. 680/3 o výměře cca 30 m2, k. ú. Růžodol I, formou
výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 69 000 Kč,
ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši.
7. 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 79 000 Kč, ke které
bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši.
8. záměr prodeje pozemku p. č. 24 o výměře 1 940 m2, k. ú. Vesec u Liberce, formou
výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 2 236 000
Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši.
9. záměr prodeje pozemků p. č. 507 o výměře 695 m2 a p. č. 508 o výměře 1 345 m2, k. ú.
Nové Pavlovice, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za
předpokládanou cenu 2 082 000 Kč.
10. záměr prodeje části pozemku p. č. 322/1 o výměře cca 150 m2, k. ú. Dolní Hanychov,
formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu
197 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši záměr
prodeje částí pozemků p. č. 858/1 o výměře cca 91 m2 a p. č. 857/1 o výměře cca 11 m2, k. ú.
Dolní Hanychov, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za
předpokládanou cenu 60 000 Kč.
12. záměr prodeje části pozemku p. č. 5500/1 o výměře cca 530 m2, k. ú. Liberec, formou
výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 493 000
Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši.
13. záměr prodeje pozemku p. č. 271/2 o výměře 279 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového
řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 978 000 Kč, ke které
bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši.
14. záměr prodeje části pozemku p. č. 525/1 o výměře cca 160 m2, k. ú. Machnín, formou
výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 90 000 Kč,
ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši.
15. záměr prodeje částí pozemků p. č. 690/73 o výměře cca 671 m2 a p. č. 693/1 o výměře cca
768 m2, k. ú. Horní Hanychov, formou výběrového řízení, za cenu dle znaleckého posudku,
nejméně však za předpokládanou cenu dle interního předpisu 1 402 000 Kč.
16. záměr prodeje pozemku p. č. 583/5 o výměře 20 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového
řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 31 000 Kč.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0 (schváleno)
8. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku – k. ú. Vesec u Liberce (bod 19.)
Usnesení č. 8/20: Finanční výbor dne 29. 1. 2020 doporučuje neschválit záměr prodeje
pozemku p. č. 1361/4 o výměře 412 m2, k. ú. Vesec u Liberce, formou výběrového řízení, za
cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 455 000 Kč, ke které bude
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0 (schváleno)

9. Návrh rozpočtového opatření č. 1A) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci
zastupitelstva města (bod 23.)
Tímto rozpočtovým opatřením se zvyšují výdaje v neinvestičních, tak i v investičních
konsolidačních položkách - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, lokalita nám. Míru, Polní,
Dobiášova, Jeřmanická a výdaje na rozpočtovém řádku Náhradní autobusové dopravy, určené
pro placení příspěvku statutárního města Liberec pro provoz linky č. 600 Globus. Navrhovaný
výdajový přesun z fondové položky na opravy a vybavení komunikací se týká zajištění
proplacení závazků statutárního města Liberec, podložených podepsanými smlouvami.
Usnesení č. 9/20: Finanční výbor dne 29. 1. 2020 doporučuje schválit rozpočtového opatření č.
1A) 2020 změny rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2020.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0 (schváleno)
10. Návrh rozpočtového opatření č. 1B) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci
zastupitelstva města (bod 24.)
Tímto rozpočtovým opatřením dochází ke změnám v neinvestičních položkách – snižují se
celkové neinvestiční výdaje o l.000.000,- Kč a převádějí se na novou příspěvkovou organizaci
TSML pro zajištění financování vstupních nákladů příspěvkové organizace.
Usnesení č. 10/20: Finanční výbor dne 29. 1. 2020 doporučuje schválit návrh rozpočtového
opatření č. 1B) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0 (schváleno)
11. Vyhlášení programu 6.1 a 6.2 dílčího Sportovního Dotačního fondu SML pro rok 2020 (bod
30.)
Usnesení č. 11/20: Finanční výbor dne 29. 1. 2020 doporučuje schválit vyhlášení programů k
předkládání žádostí o dotace z dílčího Dotačního fondu SML - Sportovní fond pro rok 2020,
dle přílohy č. 1 a to:
Program 6.1 - Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže, s předpokládaným objemem
finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 8 000 000,-Kč.
Program 6.2 - Veřejné jednorázové akce, s předpokládaným objemem finančních prostředků na
rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 800 000,-Kč.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0 (schváleno)
12. Vyhlášení programu 5.1, 5.2 a 5.3 dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního
fondu SML pro rok 2020 (bod 31.)
Usnesení č. 12/20: Finanční výbor dne 29. 1. 2020 doporučuje schválit vyhlášení programů k
předkládání žádostí o dotace z dílčího fondu Dotačního fondu SML Fondu kultury a cestovního
ruchu pro rok 2020, dle přílohy č. 1 a to:
Program 5.1- Kulturní projekty na území města Liberec, s předpokládaným objemem
finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 1 400 000,- Kč

Program 5.2- Liberec jako turistická destinace, s předpokládaným objemem finančních
prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 150 000,-Kč
Program 5.3- Publikace, tiskoviny a další média, s předpokládaným objemem finančních
prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 450 000,-Kč
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0 (schváleno)
13. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provozní financování a realizaci
expozic Technického muzea v Liberci (bod 32.)
Bod stažen z programu jednání.
14. Poskytnutí dotace z rozpočtu SML na podporu Jizerské magistrály (bod 33.)
Finanční výbor bere na vědomí rozpis rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2020.
Usnesení č. 13/20: Finanční výbor dne 29. 1. 2020 doporučuje schválit poskytnutí dotace ve
výši 300.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Liberec společnosti JIZERSKÁ, o.p.s., IČ
25412949, sídlo Bedřichov 218, 468 12 na podporu Jizerské lyžařské magistrály v roce 2020 a
uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Liberec a
společností JIZERSKÁ, o.p.s., IČ 25412949, sídlo Bedřichov 218, 468 12, dle přílohy č.3.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0 (schváleno)
15. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz koupaliště Vápenka v
roce 2020 (bod 34.)
Jde o poskytnutí dotace ve výši 250.000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi
statutárním městem Liberec a panem Janem Skalníkem, správcem koupaliště Vápenka, sídlo
na Pískovně 171/62, 460 01 Liberec, IČ: 10427465.
Usnesení č. 14/20: Finanční výbor dne 29. 1. 2020 doporučuje schválit poskytnutí dotace ve
výši 250.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Liberec panu Janu Skalníkovi, se sídlem Na
Pískovně 171/62, 460 01 Liberec, IČ 10427465, na úhradu provozních nákladů koupaliště
Vápenka v roce 2020 a uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi statutárním
městem Liberec a panem Janem Skalníkem, se sídlem Na Pískovně 171/62, 460 01 Liberec, IČ
10427465, dle přílohy č. 3
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0 (schváleno)
16. Informace o postupu prací na Strategii rozvoje SML 2021+ (bod 205/1.)
Finanční výbor bere na vědomí předloženou informaci.
17. Různé
Diskuze byla zaměřena na předkládání materiálů do finančního výboru, tedy které materiály
týkající se hlavně dotací by měly do finančního výboru být předkládány a které nikoliv.

Finanční výbor se domnívá, že některé z takových materiálů, které jsou v současné době do FV
předkládány, by sem předkládány být neměly.
Finanční výbor po diskuzi dospěl k následujícímu:



Do finančního výboru by mělo být předkládáno schvalování dotací, které nejsou
jmenovitě určené ve schváleném rozpočtu a nepatří mezi individuální dotace
poskytované z dotačních fondů.
Dále by do finančního výboru mělo být předkládáno schvalování dotací, jestliže
poskytnutí vyvolává změnu rozpočtu/rozpočtové opatření.

Do finančního výboru by nemělo být předkládáno:
 individuální dotace poskytované z dotačních fondů, neboť výši dotačních fondů
schvaluje finanční výbor již při schvalování rozpočtu.
 dotace jmenovitě určené ve schváleném rozpočtu, které též prochází schválením ve
finančním výboru při schvalování rozpočtu.
 vyhlašování programů z dotačních fondů, což by mělo být předkládáno pouze
příslušným odborným výborům či komisím.

Ing. Jarmila Levko, v. r.
předsedající finančního výboru
(kontrola, potvrzeno, SMS dne 5. 2. 2020)
V Liberci dne 30.1.2020, zapsala Ing. Pavla Ondrová, v. r.

