
Z á p i s   č. 11/2021 

z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Liberec 

dne 15. 12. 2021 

 

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

Martin Hoza, Ing. Robert Korselt, Ing. Jan Stárek, Ing. František Homolka, 

Robert Volák, Ing. Martin Valčík, Ing. Eva Kočárková, Ing. František Petrík 

(11) 

Nepřítomni:  Ing. Marcela Veitová, Matěj Linhart, (2) 

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

 

 

Jednání finančního výboru on-line zahájil jeho předseda Prof. Ing. Josef Šedlbauer přivítáním 

7 přítomných členů, výbor je schopen se usnášet. Všichni přítomní členové finančního výboru 

souhlasili s projednávanými body programu. Ostatní členové výboru se připojili později. 

Spojení z budov SML se nepodařilo. Nutno vyřešit do příštího jednání FV. Úkol pro tajemnici 

FV. 

 

 

1. Kontrola zápisu č.10/2021 

K zápisu č. 10/2021 z jednání FV ze dne 24. 11. 2021 nebyly žádné připomínky.  

 

Usnesení č. 169/21: Finanční výbor dne 15. 12. 2021 schvaluje zápis z jednání finančního 

výboru č. 10/2021.  

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

 

 

2. Majetkoprávní operace – změna usnesení – záměr prodeje pozemku – k. ú. Růžodol I. 

(bod 7.) 

Usnesení č. 170/21: Finanční výbor dne 15. 12. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

 

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1271 o výměře cca 87 m2, k. ú. Růžodol I. kupujícímu: 

Severočeská vodárenská společnost a.s.,IČO:  49099469,  Přítkovská  1689,  415  50 

Teplice, za kupní cenu dle znaleckého posudku, nejméně však za předpokládanou cenu dle 

interního  předpisu  ve  výši  82.000 Kč,  ke  které  bude  připočítána  daň  z přidané hodnoty 

v platné zákonné výši  

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemku p. č. 1271 o výměře cca 87 m2, 

k. ú.  Růžodol I. s kupujícím: Severočeská vodárenská společnost a.s.,IČO:  49099469, 

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice. 

 

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

 

 

3. Návrh rozpočtového opatření č. 11B) změny rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci 

zastupitelstva města (bod 8) 

 

Usnesení č. 171/21: Finanční výbor dne 15. 12. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 



rozpočtové opatření č. 11B) změny v rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva 

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

 

Hlasování: pro 4   proti 0  zdržel se 6  (neschváleno, hlasovalo 10 členů) 

 

4. Návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2022 (bod 9) 

 

Z diskuze vzešel návrh na samostatné hlasování o Fondu pro rekonstrukci městského bazénu. 

 

Usnesení č. 172/21: Finanční výbor dne 15. 12. 2021 doporučuje zastupitelstvu města návrh 

usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání 

zřizuje 

nový dílčí fond Dotačního fondu SML –"Fond pro rekonstrukci Městského bazénu Liberec", 

a schvaluje 

zařazení dílčího fondu " Fond pro rekonstrukci Městského bazénu Liberec " do čl. 2.7 Statutu 

Dotačního fondu SML. 

P: Loučková Kotasová Radka, Ing. -náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace T: 

ihned 

 

Hlasování: pro 9  proti 0  zdržel se 2  (schváleno, hlasovalo 11 členů) 

 

Dále z diskuse vzešel návrh p. Stárka na samostatné hlasování o plánu energetických úspor. 

 

Usnesení č. 173/21: Finanční výbor dne 15. 12. 2021 doporučuje zastupitelstvu města 

zpracovat akční plán v souvislosti se zvyšujícími cenami energií: 

1.) Odhad navýšení nákladů na energie v roce 2023 u všech městských organizací SML  

2.) Návrh nejefektivnějšího opatření ke snížení nákladů na energie od roku 2023. 

 

Hlasování: pro 8   proti 0  zdržel se 2    (schváleno, hlasovalo 10 členů) 

 

 

Usnesení č. 174/21: Finanční výbor dne 15. 12. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit  

rozpočet statutárního města Liberec na rok 2022 dle příloh. 

 

Hlasování: pro 7   proti 0  zdržel se 4    (schváleno, hlasovalo 11 členů) 

 

 

5. Rozpis návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2022 (bod 10)   

 

Finanční výbor dne 15. 12. 2021 bere na vědomí rozpis rozpočtu statutárního města Liberec na 

rok 2022 dle přílohy. 

 

V souvislosti s projednáváním rozpočtu vznesl FV tyto dotazy: 

1.) Oddělení krizového řízení – navýšení za telekomunikační služby 

2.) Odbor vnitřních věcí – navýšení za elektronické zastupitelstvo 

3.) Služby Moody´s proč částka 900.000 Kč 

4.) Areál LVT 2.000.000 Kč z jakého důvodu v případě, že není schválen investiční plán. 

5.) Kniha o Liberci 750.000  

 



 

6. Dodatek č. 1 k poskytnuté dotaci z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz, rozvoj 

TML a zajištění činnosti technických kroužků pro Technické muzeum Liberec  - z. s. (bod 19.) 

 

Usnesení č. 175/21: Finanční výbor dne 15. 12. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit  

 

1. navýšení poskytnutí dotace ve výši 400000,-Kč z rozpočtu statutárního města Liberec 

spolku  Technické  muzeum Liberec - z. s., IČ:  02826615, se sídlem Masarykova  424/5, 

Liberec  I -Staré Město, 460 01 Liberec a změnu účelu projektu, závazného parametru, 

podíl na celkových způsobilých výdajích a doplnění termínu proplacení způsobilých 

výdajů. 

2. vyplacení dotace ve výši 400.000 Kč za podmínky, že finanční prostředky v této výši 

budou převedeny z rezervy odboru ekonomiky do rozpočtu odboru cestovního ruchu, 

kultury a sportu. 

3. uzavření  dodatku  č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi statutárním 

městem  Liberec  a  Technickým  muzeem Liberec - z. s.,  IČ:02826615, se sídlem 

Masarykova 424/5, Liberec I -Staré Město, 460 01 Liberec, dle přílohy č. 6.  

 

Hlasování: pro 7  proti 1  zdržel se 3  (schváleno, hlasovalo 11 členů) 

 

 

7. Dotace a veřejnoprávní smlouva o poskytování dotace na realizaci služby obecného 

hospodářského zájmu (SOHZ) pro BAZÉN LIBEREC, s.r.o. (IČ 11754699)  

 (bod 20.) 

 

Usnesení č. 176/21: Finanční výbor dne 15. 12. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

 

1. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytování dotace na realizaci služby obecného 

hospodářského zájmu (dále jen veřejnoprávní smlouva SOHZ) mezi statutárním městem 

Liberec a BAZÉNEM LIBEREC, s.r.o., se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-

Staré Město, 460 01 Liberec, IČ 11754699 

2. .poskytnutí dotace ve výši 22.000.000 Kč statutárním městem Liberec pro BAZÉN 

LIBEREC, s.r.o., se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 

Liberec, IČ 11754699, jako vyrovnávací platby na úhradu nezbytně nutných nákladů na 

období 1. 1. 2022 -31. 12. 2022 na základě podmínek veřejnoprávní smlouvy SOHZ 

 

Hlasování: pro 8  proti 1  zdržel se 2  (schvaluje, hlasovalo 11 členů) 

 

 

8. Podání žádosti o podporu projektu "Navýšení kapacit MŠ Malínek" (bod 203.) 

Finanční výbor dne 15. 12. 2021 Finanční výbor dne 24. 11. 2021 bere na vědomí předloženou 

informaci. 

 

9. Časový plán finančního výboru na rok 2022 (bod 204.) 

Finanční výbor dne 15. 12. 2021 Finanční výbor dne 24. 11. 2021 bere na vědomí předloženou 

informaci. 

 

10. Různé 

 



K přiloženému seznamu faktur za měsíc listopad 2021 zajímaly FV tyto položky: 

1.) Kancelář primátora – občerstvení víno, vysvětlení výše 

2.) Řádek 2290 MADOIN – čeho se položka týká 

3.) Prověřit proč p. Chmelík jako zaměstnanec MML fakturuje za korektury 

 

Na základě předešlých informací a diskuzí na ZM finanční výbor žádá o vyhodnocení provozu 

DRONU, zakoupeného na podzim roku 2020. Úkol pro odbor územního plánování. 

 

 

 

                                                                                               

                                                                                             

Prof. Ing. Josef Šedlbauer 

předseda finančního výboru 

(kontrola, potvrzeno, email dne 16. 12. 2021) 

 

 

 

V Liberci dne 15. 12. 2021, zapsala Denisa Nedvídková, v. r. 


