
Z á p i s   č. 5/2020 

z mimořádného jednání finančního výboru Zastupitelstva města Liberec 

dne 24. 6. 2020 

 

Přítomni:  Mgr. Jan Korytář, Ing. Jarmila Levko, Ing. Robert Korselt, Robert Volák, Ing. 

Martin Hoza, Ing. Stanislav Hnělička, Ing. Jan Klíma Ing. František Petrík, 

Ing. Jan Stárek, Ing. Marcela Veitová, Matěj Linhart, Ing. František Homolka 

( 12x) 

Nepřítomni:  Ing. Eva Kočárková ( 1x) 

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

 

Jednání finančního výboru zahájil Ing. Robert Korselt přivítáním přítomných členů, přítomno 

9 členů, postupně 12, výbor je schopen se usnášet. Všichni přítomní členové finančního výboru 

souhlasili s projednávanými body programu. 

 

1. Kontrola zápisu č. 4/2020 

 

K zápisu č. 4/2020 z jednání FV ze dne 27. 5. 2020 nebyly žádné připomínky.  

 

Usnesení č. 53/20: Finanční výbor dne 24. 6. 2020 schvaluje zápis z jednání finančního výboru 

č. 4/2020.  

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

 

 

2. Majetkoprávní operace – výkup pozemku p. č. 214/5, k. ú. Horní Hanychov  (bod 8.) 

 

Ing. Schejbal seznámil přítomné s projednávanými majetkovými operacemi a odpovídal na 

dotazy přítomných. 

 

Usnesení č. 54/20: Finanční výbor dne 24. 6. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

výkup pozemku p. č. 214/5 o výměře 283 m2, k. ú. Horní Hanychov, prodávající: [osobní údaj 

odstraněn] ,  Praha –Lipence, kupující: statutární město Liberec, IČO: 00262978, nám. Dr. E. 

Beneše 1/1, Liberec 1 –Staré Město, za cenu 230000,-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) 

 

3. Majetkoprávní operace – prodej pozemků (bod 9.) 

 

Usnesení č. 55/20: Finanční výbor dne 24. 6. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

prodej pozemků p. č.76/88 o výměře 56 m2a p. č. 76/89 o výměře 114 m2, (oddělených z 

pozemku p. č. 76/36 dle geometrického plánu č. 585-13752/2019 ze dne 11. 9. 2019), vše k.  ú.  

Nové  Pavlovice,  kupujícímu:  GasNet,  s.r.o.,  IČO:  27295567,  se  sídlem  Klíšská 940/96, 

Klíše, Ústí nad Labem, 400 01, za celkovou kupní cenu 298 870Kč(včetně 21% DPH ve výši 

51 870Kč), splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 

ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

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

 

 

 



 

4. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků – k. ú. Ostašov u Liberce (bod č. 10) 

 

Usnesení č. 56/20: Finanční výbor dne 24. 6. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

záměr prodeje pozemků p. č. 363/8 o výměře 317 m2a p. č. 363/9 o výměře 434 m2 (odděleného 

z pozemku p. č. 363/1 dle Geometrického plánu č. 880-26/2020 ze dne 20. 3. 2020), vše k. ú. 

Ostašov u Liberce, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za 

předpokládanou cenu dle: VARIANTY č. 1.  dle interního předpisu ve výši 943000 Kč, ke které 

bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

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

 

5. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku – k. ú. Kunratice u Liberce (bod č. 11) 

 

Usnesení č. 57/20: Finanční výbor dne 24. 6. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

záměr prodeje pozemku p. č. 193/7 o výměře 156 m2 (odděleného z pozemku p. č. 193/6 dle 

Geometrického plánu č. 270-4/2015 ze dne 25. 3. 2015), k. ú. Kunratice u Liberce, kupující 

Česká republika – s příslušností hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

státní příspěvková organizace, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci  546/56, 140 00 Praha 4 

–Nusle za cenu dle znaleckého posudku. 

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

 

 

6. Majetkoprávní operace – směna pozemků – SYNER Group, a.s. (bod č. 14) 

 

Usnesení č. 58/20: Finanční výbor dne 24. 6. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

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  5453167  Kč  ve prospěch  spol.  SYNER  Group  a.s.,  splatným  vpěti  ročních  

splátkách  ve  výši 1090633,40 Kč vždy nejpozději do15. 12. příslušného roku a úhradou 

nákladů ve výši 51625 Kč ve prospěch města, splatnou do třiceti dnů od podpisu směnné 

smlouvy. 

Hlasování: pro 4  proti 2 zdržel se 5 (nepřijato) 

 

7. Závěrečný účet a účetní závěrka SML za rok 2019 (bod č. 24) 

 

Usnesení č. 59/20: Finanční výbor dne 24. 6. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit: 

1. celoroční hospodaření statutárního města Liberec a řízených organizací za rok 2019 dle 

přílohy, a to bez výhrad, 

2. účetní závěrku statutárního města Liberec za rok 2019, a to bez výhrad.  

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

 

8. Návrh rozpočtového opatření č. 6B) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci 

zastupitelstva města (bod č. 25) 

 

Usnesení č. 60/20: Finanční výbor dne 24. 6. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

rozpočtové opatření č. 6B) změny v rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva 

města dle přílohy "Rozpočtové opatření č. 6B)2020 -závazné ukazatele". 

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

 

9. Návrh aktualizace směrnice 1ZM – Rozpočtová pravidla pro SML (bod č. 26) 

 

Usnesení č. 61/20: Finanční výbor dne 24. 6. 2020 doporučuje zastupitelstvu města vydat 

Směrnici zastupitelstva města č.1ZM Rozpočtová pravidla pro statutární město Liberec dle 

přílohy 1. a 2. s účinností od 1. 7. 2020. 

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

 

10. Založení příspěvkové organizace TSML – aktualizace zřizovací listiny (bod č. 29) 

 

Usnesení č. 62/20: Finanční výbor dne 24. 6. 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 a vydat 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) 

 

11. Darovací smlouva na hrobku na hřbitově v Ruprechticích (bod č. 30) 

 

Usnesení č. 63/20: Finanční výbor dne 24. 6. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

přijetí daru a nabytí stavby podzemní hrobky umístěné na hrobovém místě oddíl RH číslo 20 

na městském hřbitově v Ruprechticích od paní O[osobní údaj odstraněn] F[osobní údaj 

odstraněn] a  R[osobní údaj odstraněn] K[osobní údaj odstraněn] na základě darovací smlouvy 

uvedené v příloze č. 1. 

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

 

 



12. Založení příspěvkové organizace TSML – dodatek č. 1 ke smlouvě o převodu činností ze 

dne 30.4.2020  (bod č. 32) 

 

Usnesení č. 64/20: Finanční výbor dne 24. 6. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

Dodatek č.1 Smlouvy o převodu činností ze dne 30.4.2020 uzavřené mezi statutárním městem  

Liberec  a  příspěvkovou  organizací  Technické  služby  města  Liberec, p. o. 

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

 

13. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na projekt „Zajištění činnosti čtyř příspěvkových 

organizací statutárního města Liberec nadregionálního významu s ohledem na propad příjmů 

způsobený pandemií koronaviru"  (bod č. 34) 

 

Usnesení č. 65/20: Finanční výbor dne 24. 6. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

uzavření  smlouvy  o  poskytnutí  účelové  dotace  z rozpočtu  Libereckého  kraje,  oblast 

podpory: Kultura, památková péče a cestovní ruch dle přílohy 1. Předmětem smlouvy je 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt s názvem 

„Zajištění  činnosti  čtyř  příspěvkových  organizací  Statutárního  města  Liberec 

nadregionálního významu s ohledem na propad příjmů způsobený pandemií koronaviru“. 

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

 

14. Poskytnutí dotace na protidrogové služby a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace (bod č. 38) 

 

Usnesení č. 66/20: Finanční výbor dne 24. 6. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

1.poskytnutí dotace ve výši 528.231 Kč pro neziskovou organizaci ADVAITA, z. ú.,  IČ 

65635591,  se  sídlem  Rumunská  14/6,  Liberec,  na  úhradu  nákladů  na  poskytování 

protidrogových sociálních služeb, 

2.uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec s 

organizací ADVAITA, z. ú., dle přílohy č. 3. 

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

 

15. Poskytnutí dotace pro neziskovou organizaci Most k naději, z. s., na protidrogové služby na 

rok 2020 (bod č. 39) 

 

Usnesení č. 67/20: Finanční výbor dne 24. 6. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

1.poskytnutí dotace ve výši 576.252 Kč pro neziskovou organizaci Most k naději, z. s., IČ 

63125137,  se sídlem  Petra  Jilemnického  1929/9,  434  01  Most,  na  úhradu  nákladů  na 

poskytování protidrogových sociálních služeb, 

2.uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec s 

organizací Most k naději, z. s., dle přílohy č. 3.  

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

 

16. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu dětského sboru 

Severáček (bod č. 40) 

 

Usnesení č. 68/20: Finanční výbor dne 24. 6. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit  

1.poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec ve výši 150.000,-Kč 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, který se chystá na prestižní turné po Jižní 

Koreji v termínu 22. října -2. listopadu 2020, 



2.uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec 

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, na podporu dětského sboru 

Severáček, který se chystá na prestižní turné po Jižní Koreji v termínu 22. října -2. listopadu 

2020, dle přílohy č. 2. 

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

 

 

17. Návrh na přidělení mimořádného daru z rozpočtu SML na pokrytí dílčích ztrát (bod č. 41) 

 

Usnesení č. 69/20: Finanční výbor dne 24. 6. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

1.návrh na poskytnutí mimořádného jednorázového daru malým a středním kulturním 

zařízením pro rok 2020 dle přílohy č. 1.  

2.uzavření darovacích smluv o poskytnutí daru malým a středním kulturním zařízením pro rok 

2020 dle přílohy č. 2. 

Hlasování: pro 6  proti 0 zdržel se 6 (nepřijato) 

 

18. Strategický plán rozvoje sportu statutárního města Liberec (bod č. 42) 

 

Usnesení č. 70/20: Finanční výbor dne 24. 6. 2020 bere na vědomí Strategický plán rozvoje 

sportu statutárního města Liberec pro období 2020 -2030. 

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

 

19. Metodika k dodatku č. 1 koncesní smlouvy na provozování Sportovního areálu Liberec (bod 

č. 43) 

 

 

Usnesení č. 71/20: Finanční výbor dne 24. 6. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

znění metodiky k Dodatku č. 1 Koncesní smlouvy na provozování Sportovního areálu Liberec 

dle přílohy č. 1-4. 

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

 

 

20. Harmonogram přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 

2021 (bod č. 203) 

 

Finanční výbor bere předloženou informaci na vědomí. 

 

 

21. Informace o naplňování příjmů a výdajů města včetně aktuální zadluženosti – leden až 

květen 2020 (bod č. 205) 

 

Finanční výbor bere předloženou informaci na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 



22. Podání žádosti o podporu projektu "Mateřská škola Ostašov – retenční nádrž" (bod č. 207) 

 

Finanční výbor bere předloženou informaci na vědomí. 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                   Mgr. Jan Korytář 

                                                                                           předseda finančního výboru 

 (kontrola, potvrzeno, mail dne 26. 6. 2020) 

 

 

V Liberci dne 26. 6. 2020, zapsala Ing. Pavla Ondrová, v. r. 


