
Z á p i s   č. 10/2021 

z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Liberec 

dne 24. 11. 2021 

 

Přítomni:  Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., Ing. Jan Klíma, Ing. Martin Hoza, Ing. Jan 

Stárek, Ing. Robert Korselt, Ing. Marcela Veitová, Ing. Eva Kočárková, 

Ing. František Homolka, Robert Volák, Ing. František Petrík ( 10x) 

Nepřítomni:  Ing. Jarmila Levko, Matěj Linhart, Ing. Martin Valčík (3x) 

Za MML:  Ing. Zbyněk Karban, Ing. Jaroslav Schejbal, Ing. Martina Procházková, 

Ing. Pavla Ondrová 

 

 

Jednání finančního výboru zahájil předseda Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. přivítáním 8 

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

členové finančního výboru souhlasili s projednávanými body programu. 

 

 

1. Kontrola zápisu č. 9/2021 

 

K zápisu č. 9/2021 z jednání FV ze dne 20. 10. 2021 nebyly žádné připomínky.  

 

Usnesení č. 154/21: Finanční výbor dne 24. 11. 2021 schvaluje zápis z jednání finančního 

výboru č. 9/2021.  

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

 

 

2. Majetkoprávní operace –záměr výkupu pozemku –k. ú. Nové Pavlovice (bod 4.) 

 

K majetkoprávním operacím podala informace Ing. Schejbal. 

 

Usnesení č. 155/21: Finanční výbor dne 24. 11. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

záměr výkupu části pozemku p. č. 348/1 o výměře cca 69 m2, k. ú. Nové Pavlovice, ve 

vlastnictví: Jana  Hrdličková,  bytem [osobní  údaj  odstraněn] ,  Liberec,  za  cenu  dle 

znaleckého posudku. 

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

 

 

3. Majetkoprávní operace –záměr prodeje pozemků –část 1 (bod 5.) 

 

Přítomno 9 členů FV. 

 

Usnesení č. 156/21: Finanční výbor dne 24. 11. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

záměr prodeje pozemku p. č. 5628/12 o výměře 964 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového 

řízení,  za  cenu  nejvyšší  nabídky,  nejméně  však  za  předpokládanou  cenu  dle  znaleckého 

posudku ve výši 1 348 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané  hodnoty v platné 

zákonné výši. 

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

 

 



 

4. Majetkoprávní operace –záměry prodeje pozemků –část 2 (bod  6.) 

 

Usnesení č. 157/21: Finanční výbor dne 24. 11. 2021 doporučuje zastupitelstvu města 

neschválit:  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 214/1, o výměře cca 140m2, k. ú. Františkov u Liberce, 

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

136 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

 

2.záměr  prodeje  části  pozemku  p.  č.  361/1  o  výměře  cca  80m2,  k.  ú.  Rochlice  u  Liberce, 

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

104 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

 

3.záměr  prodeje  pozemku  p.  č.  373/2  o  výměře  61m2,  k.  ú.  Rochlice  u  Liberce,  formou 

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

80 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

 

4.záměr  prodeje  pozemku  p.  č.  537/1  o  výměře  471m2,  k.  ú.  Staré  Pavlovice,  formou 

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

901 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

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

 

 

5. Majetkoprávní operace –prodej pozemku DPMLJ –k. ú. Rochlice u Liberce (bod 8.) 

 

Usnesení č. 158/21: Finanční výbor dne 24. 11. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

prodej  pozemku p. č.  2218/36o  výměře  273  m2(odděleného  z pozemku p.  č.  2218/3 

Geometrickým plánem č. 2684-220/2020  ze  dne  27.  11.  2020), k. ú. Rochlice u Liberce, 

kupujícímu: Dopravní  podnik  měst  Liberce  a  Jablonce  nad  Nisou, IČO  47311975,  se  

sídlem Mrštíkova 407/3, Liberec III –Jeřáb, 46007 Liberec 7, za celkovou kupní cenu 

363 000  Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 30 dnů 

ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 2 (schváleno) 

 

 

6. Majetkoprávní operace –výkup pozemků v k. ú. Rochlice u Liberce (bod 10.) 

 

Přítomno 10 členů FV.K tomuto bodu podal informace též Ing. Zbyněk Karban. 

 

Usnesení č. 159/21: Finanční výbor dne 24. 11. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

výkup pozemku p. č. 2217/2o výměře 5728 m2, pozemku p. č. 2217/3o výměře 1424 

m2,pozemkup. č. 2217/5o výměře 5254 m2,pozemkup. č. 2217/6o výměře 343 m2, pozemku 

p. č.2217/9o výměře 870 m2,pozemkup. č. 2218/2o výměře 1046 m2a pozemku p. č. 2221/29o  

výměře  519  m2, k.  ú.  Rochlice  u  Liberce,  ve  vlastnictví  Interma  a.s., IČO:63145057,  

Zelené  údolí  1019,  Liberec  6,  zastoupené  insolvenční  správkyní  Mgr. Monikou Cihelkovou, 

a to za cenu ve výši 9 000 000Kč.  

Hlasování: pro 6 proti 2 zdržel se 2 (nepřijato) 

 

 

 



 

7. Majetkoprávní operace –změna usnesení –nabytí pozemku v k. ú. Doubí u Liberce (bod 11.) 

 

Usnesení č. 160/21: Finanční výbor dne 24. 11. 2021 doporučuje zastupitelstvu města zrušit 

usnesení Zastupitelstva města Liberec  č. 241/2020 ze dne 22. 10. 2020 ve znění: Zastupitelstvo 

města po projednání schvaluje s nabytím pozemku p. č. 1035/1 o výměře 275  m2 (vzniklého  

sloučením  pozemku  p.  č.  1035/1  a  části  pozemku  p.  č.  1048/16  dle Geometrického  plánu  

č.  1659-155/2020),  k.  ú.  Doubí  u  Liberce,  a  to  formou  daru  za podmínky  výmazu  

zástavního  práva  na  předmětném  pozemku  před  vkladem  darovací smlouvy  do  katastru  

nemovitostí  a  závazkem  města  vybudovat  na  darovaném  pozemku zpevněný povrch 

navazující na stávající komunikaci v ul. Ampérova, dárce: Liberec –jih a.s.,  IČO:  08784396,  

Průmyslová  566/5,  Praha  10 –Malešice,  obdarovaný:  statutární město Liberec, IČO: 

00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 

a schválit: 

1. nabytí pozemku p. č. 1035/1 o výměře 275 m2, k. ú. Doubí u Liberce a uzavření kupní 

smlouvy  na  převod  tohoto  pozemku  za  kupní  cenu  ve  výši  1 Kč  se  závazkem  města 

vybudovat na darovaném pozemku zpevněný povrch navazující na stávající komunikaci v ul. 

Ampérova, prodávající: Liberec–jih a.s., IČO: 08784396, Průmyslová 566/5, Praha 10 –

Malešice, kupující: statutární město Liberec, IČO: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec. 

 

2.znění kupní smlouvy dle přílohy č. 1. 

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

 

 

8. Dar pro Liberecký kraj –ZOO a Botanická zahrada a přijetí daru od Libereckého kraje –DS 

Františkov a Vratislavice (bod 12.) 

 

Usnesení č. 161/21: Finanční výbor dne 24. 11. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit: 

 

1. dar  nemovitostí:  pozemku  p.  č.  2855/9  o  výměře  51  m2,  zastavěná  plocha  a  nádvoří, 

součástí pozemku je stavba bez čp/če, obč.vyb., pozemku p. č. 2945/1 o výměře 13569 m2, 

ostatní plocha, pozemku p. č. 2945/2 o výměře 1961 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je stavba bez čp/če, jiná st., pozemku p. č. 2945/3 o výměře 2689 m2, ostatní plocha, 

pozemku p. č. 2945/4 o výměře 306 m2, ostatní plocha, pozemku p. č. 2945/5 o výměře 2516 

m2, ostatní plocha, pozemku p.č. 2945/6 o výměře 679 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je stavba v části obce Liberec I -Staré Město, č. p. 1411, obč. vyb., pozemku p. č. 

2945/7 o výměře 432 m2, ostatní plocha, pozemku p. č. 2945/8 o výměře 292 m2, ostatní 

plocha, pozemku p. č. 2945/9 o výměře 95 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

stavba bez čp/če, jiná st., pozemku p. č. 2945/10 o výměře 51 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 

jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., pozemku p. č. 2945/11 o výměře 50 m2, zastavěná 

plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., pozemku p. č. 2945/12 o výměře 

49 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., pozemku p. č. 

2945/13 o výměře 28m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, 

víceúčel. pozemku p. č. 2945/15 o výměře 343 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 

je stavba v části obce Liberec I -Staré Město,  č.  p.  1412,  jiná  st.,  pozemku  p.  č.  2945/16  

o  výměře  841  m2,  ostatní  plocha, pozemku p. č. 2945/17 o výměře 818 m2, ostatní plocha, 

pozemku p. č. 2948/3 o výměře 9877 m2, vodní plocha, pozemku p. č. 2949 o výměře 3884 

m2, ostatní plocha, pozemku p. č. 2950/1 o výměře 23393 m2, ostatní plocha, pozemku p. č. 

2950/2 o výměře 2649 m2, trvalý travní porost, pozemku p. č. 2950/3 o výměře 501 m2, trvalý 

travní porost, pozemku p.č. 2951 o výměře 236 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 



je stavba v části obce  Liberec  I -Staré Město, č. p. 726, obč. vyb., pozemku p. č. 3206 o výměře 

145 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., pozemku p. č. 

3207 o výměře 97m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba v části obce Liberec 

I -Staré Město, č. p. 785, obč.vyb., pozemku p. č. 3208/1 o výměře 58572 m2, ostatní plocha,  

pozemku  p.č. 3208/2 o výměře 166 m2, vodní plocha, pozemku p. č. 3208/3 o výměře 201 m2, 

zastavěná plocha a nádvoří, a na pozemku stojící stavba bez čp/če, jiná stavba, bez LV, 

pozemku p. č. 3208/4 o výměře 567 m2, zastavěná plocha a nádvoří, a na pozemku stojící stavba 

bez čp/če, jiná stavba, bez LV, pozemku p. č. 3208/5 o výměře 153 m2, zastavěná plocha a 

nádvoří, a na pozemku stojící stavba bez čp/če, jiná stavba, bez LV, pozemku p. č. 3208/6 o 

výměře 730 m2, zastavěná plocha a nádvoří, a na pozemku stojící stavba bez čp/če, tech. vyb, 

bez LV, pozemku p. č. 3208/7 o výměře 259 m2, zastavěná plocha a nádvoří, a na pozemku 

stojící stavba bez čp/če, jiná stavba, bez LV, pozemku p. č. 3208/8 o výměře 25 m2, zastavěná 

plocha a nádvoří, a na pozemku stojící stavba bez čp/če, jiná stavba, bez LV, pozemku p. č. 

3208/9 o výměře 48 m2, zastavěná plocha a nádvoří, a na pozemku stojící stavba bez čp/če, jiná 

stavba, bez LV, pozemku p. č. 3208/10 o výměře 679  m2, zastavěná plocha a nádvoří, a na 

pozemku stojící stavba bez čp/če, tech. vyb, bez LV, pozemku p. č. 3208/11 o výměře 285 m2, 

zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., pozemku p. č. 3208/12 

o výměře 34 m2, zastavěná plocha  a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., 

pozemku p. č. 3208/13 o výměře 207 m2, ostatní plocha, pozemku p. č. 3208/14 o výměře 75 

m2, ostatní plocha, pozemku p. č. 3208/15 o výměře 264 m2, ostatní plocha, pozemku p.č. 

3208/16 o výměře 887 m2, ostatní plocha, pozemku p. č. 3208/17 o výměře 135 m2, ostatní 

plocha, pozemku p. č. 3208/18 o výměře 183 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je 

stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemku p. č. 3208/19 o výměře 596 m2, zastavěná plocha a 

nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., pozemku p. č. 3208/20 o výměře 970 m2, 

zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., pozemku p. č. 3208/21 

o výměře 355 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, 

pozemku p. č. 3/123208/22 o výměře 47 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba 

bez čp/če, jiná stavba, pozemku p. č. 3208/23 o výměře 59 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 

jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemku p. č. 3208/24 o výměře 165m2, 

zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemku p.č. 3208/25 

o výměře 33 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, 

pozemku p. č. 3208/26 o výměře 882 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba 

bez čp/če, jiná stavba, pozemku p. č. 3208/27 o výměře 29 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 

jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemku p. č. 3208/28 o výměře 79 m2, zastavěná 

plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemku p.č. 3208/29 o výměře 

637 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemku p. 

č. 3208/30 o výměře 35 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, tech. 

vyb, pozemku p. č. 3208/31 o výměře 287 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je 

stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemku p. č. 3208/32 o výměře 168 m2, zastavěná plocha a 

nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemku p. č. 3208/33 o výměře 171 

m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemku p. č. 

3208/34 o výměře 156 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná 

stavba, pozemku p. č. 3208/35 o výměře 90 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je 

stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemku p. č. 3208/36 o výměře 261 m2, zastavěná plocha a 

nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemku p. č. 3208/37 o výměře180  m2, 

zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemku p. č. 3208/38 

o výměře 24 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb., 

pozemku p. č. 3211/1 o výměře 3034 m2, ostatní plocha, pozemek p. č. 3211/4 o výměře 30 

m2, ostatní plocha, pozemku p. č. 3212/1 o výměře 6167 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž 

součástí je stavba v části obce Liberec  I –Staré Město, č. p. 425, obč. vyb., vše v k. ú.  Liberec, 



obec  Liberec, dále pozemku p. č. 1636/1 o výměře 659 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž 

součástí je stavba v části  obce  Liberec  XIV –Ruprechtice,  č.p.  207,  obč.  vyb.,  pozemku  p.  

č.  1636/2  o výměře 251 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná 

stavba, pozemku p. č. 1637 o výměře 66 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba 

bez čp/če, jiná stavba, pozemku p. č. 1639 o výměře 186 m2, ostatní plocha, pozemku p. č. 

1644 o výměře 203 m2, ostatní plocha, pozemku p. č. 1646/1 o výměře 579 m2,  ostatní plocha, 

pozemku p. č. 1646/3 výměře 236 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez 

čp/če, jiná stavba, pozemku p. č. 1646/4 o výměře 653 m2, ostatní plocha, pozemku p. č. 1647 

o výměře 526 m2, ostatní plocha, pozemku p. č. 1659/1 o výměře 652 m2, ostatní plocha, 

pozemku p. č. 1659/2 o výměře 411 m2, ostatní plocha, pozemku p. č. 1673 výměře 256 m2, 

zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemku p. č. 1676/1 

o výměře 13705 m2, ostatní plocha, pozemku p.č. 1676/2 o výměře 2626 m2, ostatní plocha, 

pozemku p. č. 1676/4 o výměře 100 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba v 

části obce Liberec XIV –Ruprechtice, č. p. 899, rod. dům, pozemku p. č.  1678/1  o  výměře  

8433  m2,  ostatní  plocha,  pozemku  p.  č.  1678/2  o  výměře  24  m2, zastavěná plocha a 

nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemku p. č. 1678/3 o výměře 68 m2, 

zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemku p. č. 1657/2 

o výměře 54 m2, ostatní plocha, pozemku p. č.1659/3 o výměře 153 m2, ostatní plocha, 

pozemku p. č. 1670/1 o výměře 4899 m2, lesní pozemek, pozemku p. č. 1670/2 o výměře 2178 

m2, lesní pozemek, pozemku p. č. 1670/4 o výměře 617m2, ostatní plocha, pozemku p. č. 

1671/1 o výměře 937 m2, ostatní plocha, pozemku p. č. 1671/2 o výměře 624 m2, ostatní 

plocha, pozemku p. č. 1672 o výměře 961 m2, ostatní plocha, pozemku p. č. 1675 o výměře 

6960 m2, ostatní plocha, pozemku p. č. 1676/3 o výměře 26 m2, ostatní plocha, pozemku p. č. 

1677 o výměře 627 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, občanská 

vybavenost, pozemku p. č. 1682/5 o výměře 15 m2, zahrada, pozemku p. č. 1713/1 o výměře 

52200 m2, lesní pozemek, pozemku p. č. 1713/2 o výměře 863 m2, lesní pozemek, pozemku p. 

č. 1719/4 o výměře 62395 m2, lesní pozemek, vše v katastrálním území Ruprechtice, obec 

Liberec, pro Liberecký kraj, se sídlem: U Jezu 642/2a , 461 80 Liberec 2, IČO: 70891508; 
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2.znění Darovací smlouvy CJ MML 165311/21 OS 202101079 č. OLP/2973/2021 dle přílohy 

č. 1 

 

3.dar nemovitostí: pozemku p. č. 3128 o výměře 4618 m2, ostatní plocha, zeleň, pozemku p. č. 

3174/1 o výměře 845 m2, ostatní plocha, zeleň, pozemku p. č. 3174/2 o výměře 1443 m2, 

zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., pozemku p. č. 3174/6 

o výměře 54 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., 

pozemku p. č. 3174/7 o výměře 332 m2, ostatní plocha, zeleň, pozemku p. č. 3174/8 o výměře 

674 m2, ostatní plocha, zeleň, pozemku p. č. 3174/9 o výměře 265 m2, ostatní plocha, zeleň, 

pozemku p. č. 3174/10 o výměře 774 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku p. č. 

3174/11 o výměře 349 m2, ostatní plocha, zeleň, pozemku p. č. 3174/12 o výměře 1884m2, 

ostatní plocha, manipulační plocha, pozemku p. č. 3174/13 o výměře 1511 m2, ostatní plocha, 

zeleň, pozemku p. č. 3174/14 o výměře 646 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí 

stavba bez čp/če, jiná stavba, bez LV, pozemku p. č. 3174/15 o výměře 252 m2, zastavěná 

plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., pozemku p. č. 3174/16 o výměře 

1393 m2, ostatní plocha, zeleň, pozemku p. č. 3174/17 o výměře 248 m2, zastavěná plocha a 

nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemku p. č. 3174/18 o výměře 54 

m2, ostatní plocha, manipulační plocha, pozemku p. č. 3175 o výměře 2463 m2, zastavěná 

plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba v části obce Liberec I -Staré Město, č. p. 630, 



občanská vybavenost, vše v katastrálním území Liberec, obec  Liberec,  pro Liberecký kraj, se 

sídlem: U Jezu 642/2a , 461 80 Liberec 2, IČO: 70891508; 

4.znění Darovací smlouvy CJ MML 165254/21 OS 202101078 č. OLP/2974/2021 dle přílohy 

č. 2 

 

5.přijetí daru: pozemku p. č. 4571/1 o výměře 1063 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná 

plocha, pozemku p. č. 4571/5 o výměře 1665 m2, ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, 

pozemku p. č. 4571/21 o výměře 6 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez 

čp/če, jiná stavba, pozemku p. č. 4571/22 o výměře 11 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž 

součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemku p. č. 4571/27 o výměře 15 m2, ostatní plocha, 

způsob využití jiná plocha, pozemku p. č. 4571/35 o výměře 3299 m2, zastavěná plocha a 

nádvoří, jejíž součástí je stavba včásti obce Liberec III –Jeřáb, č. p. 880, občanská vybavenost, 

pozemku p. č. 4602/11 o výměře 2766 m2, trvalý travní porost, vše v katastrálním území 

Liberec, obec Liberec, a dále pozemku p. č. 409/1 o výměře 916m2, zahrada, pozemku p. č. 

409/2 o výměře 1242 m2, zahrada, pozemku p. č. 410 o výměře 909 m2, ostatní plocha, způsob 

využití jiná plocha, pozemku p. č. 411 o výměře 6005 m2, trvalý travní porost, pozemku p. č. 

412/6 o výměře 3519 m2, trvalý travní porost, pozemku p. č. 413/2 o výměře 231m2, ostatní 

plocha, způsob využití ostatní komunikace, pozemku p. č. 419/1 o výměře 3725 m2, trvalý 

travní porost, pozemku p. č. 421/2 o výměře 603 m2, trvalý travní porost, vše v katastrálním 

území Františkov u Liberce, obec  Liberec,  od Liberecký kraj, se sídlem: U Jezu 642/2a , 461 

80 Liberec 2, IČO: 70891508; 

 

6.znění Darovací smlouvy č. OLP/2976/2021 CJ MML 170422/21 DS 202101069 dle přílohy 

č. 3 
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7.přijetí daru: pozemku p. č. 1845/5 o výměře 47 m2,  ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, 

pozemku p. č. 1845/12 o výměře 34 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, pozemku 

p. č. 1845/23 o výměře 7 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, pozemku p.č. 1845/26 

o výměře 64 m2, ostatní plocha, způsob využití dráha, pozemku p. č. 2149/1 o výměře 7884 

m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň, pozemku p. č. 2150/1 o výměře 951m2, zahrada, 

pozemku p. č. 2153 o výměře 2310 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba 

včásti obce Liberec XXX –Vratislavice nad Nisou, č. p. 321, občanská vybavenost, pozemku 

p. č. 2209/3 o výměře 80 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, vše v katastrálním 

území Vratislavice nad Nisou, obec Liberec, od Liberecký kraj, se sídlem: U Jezu 642/2a , 461 

80 Liberec 2, IČO: 70891508. 

 

8.znění Darovací smlouvy č. OLP/2975/2021 Č.j. 236/2021/02 DS 202102100243 dle přílohy 

č. 4. 

Hlasování: pro 7 proti 2 zdržel se 1 (schváleno) 

 

 

9. Návrh  rozpočtového  opatření  č.  10B)  změny  rozpočtu  SML  na  rok  2021  v  kompetenci 

zastupitelstva města (bod 13.) 

 

Usnesení č. 162/21: Finanční výbor dne 24. 11. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

rozpočtové opatření č. 10B) změny v rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva 

města dle přílohy "Rozpočtové opatření č. 10B) 2021 -závazné ukazatele" 

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

 



 

10. Návrh  rozpočtového  opatření  č.  10C)  změny  rozpočtu  SML  na  rok  2021  v  

kompetenci zastupitelstva města (bod 14.) 

 

Usnesení č. 163/21: Finanční výbor dne 24. 11. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

rozpočtové opatření č. 10C) změny v rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva 

města dle přílohy "Rozpočtové opatření č. 10C) 2021 -závazné ukazatele" 

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

 

11. Obecně  závazná  vyhláška  statutárního  města  Liberec  č.  n/2021  o  místním  poplatku  

za  obecní systém odpadového hospodářství (bod 15.) 

 

Usnesení č. 164/21: Finanční výbor dne 24. 11. 2021 doporučuje zastupitelstvu města vydat 

Obecně  závaznou  vyhlášku  statutárního  města  Liberec  č.  n/2021  o  místním  poplatku  za 

obecní systém odpadového hospodářství dle přílohy č. 1. 

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

 

12. Smlouva mezi akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s. (bod 16.) 

 

Usnesení č. 165/21: Finanční výbor dne 24. 11. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

návrh smlouvy mezi akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s. dle přílohy č. 1, 

mezi Libereckým krajem, statutárním městem Liberec se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 

Liberec,  IČ:  00262978,  městem  Turnov,  se  sídlem  Antonína  Dvořáka  335,  511  01 

Turnov, IČ: 00276227 a městem Frýdlant, se sídlem nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, 

IČ: 00262781. 

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

 

 

13. Poskytnutí individuální dotace organizaci Charita Liberec (bod 28.) 

 

Usnesení č. 166/21: Finanční výbor dne 24. 11. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit: 

 

1. poskytnutí  dotace  ve  výši  200.000Kč  na  rok  2021  pro  neziskovou  organizaci  Charita 

Liberec, IČ 26520699, na úhradu provozních a osobních nákladů spojených s poskytováním 

sociální  služby  dle  ust.  §49  zákona  č.108/2006Sb.,  o sociálních  službách,  ve  znění 

pozdějších předpisů, Domovy pro seniory, identifikátor služby č.6940940, 

 

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

organizací Charita Liberec, IČ 26520699, se sídlem Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec 11, dle 

přílohy č.2 

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

 

 

14. Doplatek hypotéky SBD A G Stadion (bod 29.) 

 

Usnesení č. 167/21: Finanční výbor dne 24. 11. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

doplacení hypotéky Stavebnímu bytovému družstvu A+G Stadion, se sídlem Jeronýmova 

576/39, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec, IČ 254 34 136, za 7 bytů, na kterých 



vlastní statutární město Liberec členský podíl, v celkové výši 1 690 063 Kč, dle přílohy č. 10, 

a to takto: zůstatky nespl. anuity k12/2021 :byt 577/B203201.844,-Kčbyt 577/B204201.844,-

Kčbyt 577/B303201.844,-Kčbyt 577/B304201.844,-Kčbyt 581/B401375.678,-Kčbyt 

581/B501240.216,-Kčbyt 581/B601266.793,-Kč. 

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

 

 

15. Darování movitých věcí Libereckému kraji v souvislosti s převodem ZOO a BZ (bod 30.) 

 

Usnesení č. 168/21: Finanční výbor dne 24. 11. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit  

uzavření darovací smlouvy mezi Zoologickou zahradou Liberec, příspěvkovou organizací, IČ 

000 79 651, se sídlem Lidové sady 425/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, jako dárcem  

a  statutárním  městem Liberec  jako  obdarovaným,  jejímž  předmětem  jsou  movité věci ve 

vlastním majetku ZOO Liberec, dle přílohy č. 1 a 22.uzavření  darovací  smlouvy  mezi  

Botanickou  zahradou  Liberec,  příspěvkovou  organizací, IČ  00079  677,  se  sídlem  

Purkyňova  630/1,  Liberec  I-Staré  Město,  460  01  Liberec,  jako dárcem  a  statutárním  

městem  Liberec  jako  obdarovaným,  jejímž  předmětem  jsou  movité věci ve vlastním majetku  

BZ Liberec, dle přílohy č. 3 a 43.uzavření  darovací  smlouvy  mezi  statutárním  městem  

Liberec  jako  dárcem  a  Libereckým krajem,  IČO  70891508,  se  sídlem  U  Jezu  642/2a,  

461  80    Liberec,  jako  obdarovaným, jejímž  předmětem  jsou  movité  věci  svěřené  k 

hospodaření  Zoologické  zahradě  Liberec, příspěvkové organizaci, IČ 00079651, se sídlem 

Lidové sady 425/1, Liberec I-Staré Město, 460  01  Liberec,  a  movitý  majetek,  který  byl  ve  

vlastním  majetku  této  organizace,  dle přílohy č. 5 a 64.uzavření  darovací  smlouvy  mezi  

statutárním  městem  Liberec  jako  dárcem  a  Libereckým krajem,  IČO  70891508,  se  sídlem  

U  Jezu  642/2a, 461  80    Liberec,  jako  obdarovaným, jejímž  předmětem  jsou  movité  věci  

svěřené  k hospodaření  Botanické  zahradě  Liberec, příspěvkové  organizaci,  IČ  00079677,  

se  sídlem  Purkyňova  630/1,  Liberec  I-Staré Město,460 01 Liberec, a movitý majetek, který 

byl ve vlastním majetku této organizace, dle přílohy č. 7 a 8. 

Hlasování: pro 7 proti 1 zdržel se 2 (schváleno) 

 

 

16. Informace - Nové podání žádosti o podporu projektu IPRÚ "Centrum aktivního života“ 

(bod 203.) 

 

Finanční výbor dne 24. 11. 2021 bere na vědomí předloženou informaci. 

 

17. Různé 

 

V rámci tohoto bodu přítomní diskutovali zejména o provozování plaveckého bazénu městskou 

společností BAZÉN LIBEREC, o jeho další budoucnosti a o financování jeho případné 

rekonstrukce. 

 

                                                                                              

                                                                                   Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. 

                                                                                     předseda finančního výboru 

                                                                         (kontrola, potvrzeno, email dne 26. 11. 2021) 

 

V Liberci dne 25. 11. 2021, zapsala Ing. Pavla Ondrová, v. r. 


