
Z á p i s   č. 1/2021 

z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Liberec 

dne 27. 1. 2021 

 

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

Martin Hoza, Ing. Jan Stárek, Ing. Robert Korselt,  Matěj Linhart, Ing. 

František Homolka, Robert Volák, Ing. Stanislav Hnělička, Ing. František 

Petrík Ing. Marcela Veitová ( 12x) 

Nepřítomni:  Ing. Eva Kočárková (1x) 

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

 

Jednání finančního výboru zahájil předseda finančního výboru přivítáním přítomných členů, 

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

souhlasili s projednávanými body programu. 

 

 

1. Kontrola zápisu č. 10/2020 

 

K zápisu č. 10/2020 z jednání FV ze dne 9. 12. 2020 nebyly žádné připomínky.  

 

Usnesení č. 1/21: Finanční výbor dne 27. 1. 2021 schvaluje zápis z jednání finančního výboru 

č. 10/2020.  

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

 

 

2. Majetkoprávní operace –prodej pozemku –k. ú. Machnín (bod 4.) 

 

K majetkoprávním operacím podal bližší informace Ing. Jaroslav Schejbal. 

 

Usnesení č. 2/21: Finanční výbor dne 27. 1. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

prodej pozemku p. č. 453/1 o výměře 1 973 m2, k.ú. Machnín, kupujícím: manželé[osobní údaj 

odstraněn], Liberec14, 460 14, za celkovou kupní cenu 1 462 890 Kč (včetně 21% DPH ve výši 

253 890 Kč), splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu  kupní  smlouvy  do  45  

dnů  ode  dne  schválení  majetkoprávní  operace Zastupitelstvem města Liberec. 

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

 

3. Majetkoprávní operace –záměry prodeje pozemků –část 1 (bod 6.) 

 

Usnesení č. 3/21: Finanční výbor dne 27. 1. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

 

1.záměr prodeje pozemku p. č. 6059/2 o výměře 49 m2(odděleného z pozemku p. č. 6059 dle 

Geometrického  plánu  č.  5873-70/2020  ze  dne  18.  3.  2020),  k.  ú.  Liberec,  formou 

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

85 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

 

2.záměr prodeje pozemku p. č. 583/10 o výměře 172 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového 

řízení s předkupním právem vlastníka stavby na tomto pozemku, za cenu nejvyšší nabídky, 

nejméně však za předpokládanou cenu 259 000 Kč. 



3.záměr prodeje části pozemku p. č. 1302/1 o výměře cca 48 m2, k. ú. Rochlice u Liberce, 

formou  výběrového  řízení  s  právem  přednosti  vlastníka  pozemku  p.  č.  1302/5,  k. ú. 

Rochlice  u  Liberce,  za  cenu nejvyšší  nabídky,  nejméně  však  za  předpokládanou  cenu 

42 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

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

 

 

4. Majetkoprávní operace –záměry prodeje pozemků –část 2 (bod 7.) 

 

Usnesení č. 4/21: Finanční výbor dne 27. 1. 2021 doporučuje zastupitelstvu města neschválit  

 

1.záměr prodeje části pozemku p.č. 1729/1 o výměře cca 75 m2, k. ú. Liberec, formou 

výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 1726, k. ú. Liberec za cenu 

nejvyšší  nabídky,  nejméně  však  za  předpokládanou  cenu 233 000 Kč,  ke  které  bude 

připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

 

2.záměr prodeje části pozemku p.č. 750 o výměře cca 80 m2, k. ú. Ruprechtice, formou 

výběrového  řízení  s právem  přednosti  vlastníka  pozemků  p.  č.  59  a  p.  č.  60,  k.  ú. 

Ruprechtice, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 116 000 Kč, ke 

které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši;  

 

3.záměr prodeje části pozemku p. č. 3347/7 o výměře cca 163 m2, k. ú. ‚Vratislavice nad Nisou, 

formou výběrového řízení, za cenu dle znaleckého posudku; 

 

4.záměr prodeje pozemku p. č. 5127/2 o výměře 1881m2, k. ú. Liberec, formou výběrového 

řízení za cenu nejvyšší nabídky, s právem přednosti nájemců pozemku, nejméně však za 

předpokládanou  cenu 1807000Kč,  ke které  bude  připočítána  daň  z přidané  hodnoty v platné 

zákonné výši nebo za cenu dle znaleckého posudku, ke které bude připočítána daň z přidané 

hodnoty v platné zákonné výši;   

 

5.záměr prodeje části pozemku p. č. 1375/6 a části pozemku p č. 1380/4, o celkové výměře cca  

295  m2, vše k. ú. Růžodol I, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně 

však za předpokládanou cenu 383 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v 

platné zákonné výši; 

 

6.záměr prodeje části pozemku p. č. 1094/1 o výměře cca 191 m2, k. ú. Horní Růžodol, formou 

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

344 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

 

7.záměr prodeje části pozemku p. č. 879/8 o výměře cca 488 m2, k. ú. ‚Starý Harcov, formou 

výběrového řízení, za cenu dle znaleckého posudku; 

 

8.záměr prodeje části pozemku p. č. 373 o výměře cca 90 m2, k. ú. Doubí u Liberce, formou 

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

43 000 Kč. 

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

 

 

 

 



5. Majetkoprávní operace –záměr prodeje pozemků vč. stavby –k. ú. Vesec u Liberce (bod 8.) 

 

K tomuto bodu proběhla větší diskuze, zejména k možnému využití stavby s ohledem na 

územní plán a nesouhlasné stanovisko např. odboru správy veřejného majetku. 

 

Usnesení č. 5/21: Finanční výbor dne 27. 1. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

záměr  prodeje  pozemku  p.  č.  1571  o  výměře  650  m2a  pozemku  p.  č.  1570  o  výměře 

146 m2, jehož součástí je stavba, vše k. ú. Vesec u Liberce, formou výběrového řízení za cenu 

nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu dle znaleckého posudku 2 353 000 Kč. 

Hlasování: pro 5  proti 4 zdržel se 3 (nepřijato) 

 

 

6. Majetkoprávní operace –záměr směny pozemků –k. ú. Machnín (bod 9.) 

 

Usnesení č. 6/21: Finanční výbor dne 27. 1. 2021 doporučuje zastupitelstvu města neschválit 

záměr  směny  pozemku  p.  č.  153/1  o  výměře  476  m2,  k.  ú.  Machnín,  ve  vlastnictví  

pana [osobní údaj odstraněn] 460 15  Liberec15, za část pozemku p. č. st. 134/1 o výměře cca 

476 m2, k. ú. Machnín, ve vlastnictví statutárního města Liberec, IČO: 00262978, nám. Dr. E. 

Beneše 1/1, Liberec 1, za ceny dle znaleckého posudku. 

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

 

 

7. Návrh rozpočtového opatření č. 1A) změny rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci 

zastupitelstva města (bod 10.) 

 

Usnesení č. 7/21: Finanční výbor dne 27. 1. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

rozpočtové opatření č. 1A) změny v rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva 

města dle přílohy "Rozpočtové opatření č. 1A) 2021 -závazné ukazatele". 

Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 1 (schváleno) 

 

8. Návrh rozpočtového opatření č. 1B) změny rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci 

zastupitelstva města (bod 11.) 

 

Usnesení č. 7/21: Finanční výbor dne 27. 1. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

rozpočtové opatření č. 1B) změny v rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva 

města dle přílohy 1 a 2. 

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

 

 

9. Posun termínu pro čerpání již poskytnuté dotace z rozpočtu SML (bod 19.) 

 

K tomuto bodu byl přijat protinávrh. 

 

Usnesení č. 8/21: Finanční výbor dne 27. 1. 2021 doporučuje zastupitelstvu města neprodloužit 

smlouvu o dotaci, provést řádné vyúčtování dotace a vrácené finanční prostředky použít na 

opravu vojenského hřbitova v Ruprechticích.  

Hlasování: pro 8  proti 1 zdržel se 3 (schváleno) 

 

 

O původním návrhu nebylo poté již hlasováno. 



10. Vyhlášení programu 6.1 dílčího Sportovního Dotačního fondu SML pro rok 2021 (bod 20.) 

 

Usnesení č. 9/21: Finanční výbor dne 27. 1. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotace z dílčího Dotačního fondu SML -Sportovní 

fond pro rok 2021, dle přílohy č. 1 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.  

  

Hlasování: pro 11  proti 1 zdržel se 0 (schváleno) 

 

 

11. Vyhlášení programu 5.1, 5.2 a 5.3 dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního 

fondu SML pro rok 2021 (bod 21.) 

 

Usnesení č. 10/21: Finanční výbor dne 27. 1. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotace z dílčího fondu Dotačního fondu SML-

Fondu kultury a cestovního ruchu pro rok 2021, 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,-KčProgram 5.2-Liberec jako 

turistická destinace, s předpokládaným objemem finančních prostředků na rozdělení v tomto 

vyhlášení programu ve výši 150 000,-KčProgram 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 7  proti 1 zdržel se 4 (schváleno) 

 

 

12. Žádost o udělení účelové neinvestiční dotace pro Kino Varšava, z. s. (bod 22.) 

 

Usnesení č. 11/21: Finanční výbor dne 27. 1. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit  

 

1.poskytnutí  finanční  dotace  ve  výši  600.000,-Kč  spolku  Kino  Varšava  z.s.,  se  sídlem 

Frýdlantská 285/16, 460 01 Liberec I-Staré Město, IČ 22609768, na přípravu dramaturgie a na 

provozní výdaje kina Varšava v roce 2021. 

 

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

mezi statutárním městem Liberec a spolkem Kino Varšava z.s., se sídlem Frýdlantská 285/16, 

460 01 Liberec I-Staré Město, IČ 22609768, na přípravu dramaturgie a na provozní výdaje kina 

Varšava v roce 2021, dle přílohy č. 5. 

Hlasování: pro 7  proti 2 zdržel se 3 (schváleno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Víceletá individuální dotace pro festival animovaného filmu ANIFILM v letech 2021–2024 

(bod 23.) 

 

K tomuto bodu proběhla diskuze ve smyslu, že sdružení nemá k dispozici na obchodním 

rejstříku (OR) zákonné listiny (stanovy, účetní závěrky) v souladu se zákonem o účetnictví. Ing. 

Korselt informoval přítomné, že tyto listiny předá paní Sabáčkové a předloží je do obchodního 

rejstříku. 

 

Usnesení č. 12/21: Finanční výbor dne 27. 1. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit za 

podmínky doplnění stanov a účetních závěrek do obchodního rejstříku (předložení přijetí na 

OR): 

 

1.poskytnutí dotace ve výši 1 500 000 Kč z rozpočtu statutárního města Liberec pro rok 2021 

Občanskému sdružení pro podporu animovaného filmu, se sídlem Hradešínská 1542/6, Praha 

10 -Vinohrady, PSČ 101 00, IČ 22813861 na pokrytí části nákladů spojených se zajištěním a 

organizací mezinárodního festivalu animovaného filmu ANIFILM 2021. 

 

2.poskytnutí dotace ve výši 1 500 000 Kč z rozpočtu statutárního města Liberec pro rok 2022 

Občanskému sdružení pro podporu animovaného filmu, se sídlem Hradešínská 1542/6, Praha 

10 -Vinohrady, PSČ 101 00, IČ 22813861 na pokrytí části nákladů spojených se zajištěním a 

organizací mezinárodního festivalu animovaného filmu ANIFILM 2022. 

3.poskytnutí dotace ve výši 1 500 000 Kč z rozpočtu statutárního města Liberec pro rok 2023 

Občanskému sdružení pro podporu animovaného filmu, se sídlem Hradešínská 1542/6, Praha 

10 -Vinohrady, PSČ 101 00, IČ 22813861 na pokrytí části nákladů spojených se zajištěním a 

organizací mezinárodního festivalu animovaného filmu ANIFILM 2023. 

 

4.poskytnutí dotace ve výši 1 500 000 Kč z rozpočtu statutárního města Liberec pro rok 2024 

Občanskému sdružení pro podporu animovaného filmu, se sídlem Hradešínská 1542/6, Praha 

10 -Vinohrady, PSČ 101 00, IČ 22813861 na pokrytí části nákladů spojených se zajištěním a 

organizací mezinárodního festivalu animovaného filmu ANIFILM 2024. 

 

5.uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí víceleté dotace mezi statutárním městem 

Liberec a Občanským sdružením pro podporu animovaného filmu, se sídlem Hradešínská 

1542/6, Praha 10 -Vinohrady, PSČ 101 00, IČ 22813861, dle Přílohy č. 4. 

Hlasování: pro 9  proti 1 zdržel se 2 (schváleno) 

 

 

14. Informace o Rozhodnutí o zrušení v. v. i. CVEVL (bod 206.) 

 

Finanční výbor bere předloženou informaci na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Různé 

 

V závěru jednání výboru diskutovali přítomní o zaslaném seznamu uhrazených a částečně 

uhrazených faktur za měsíc prosinec 2020, zejména o nákupu drahého notebooku, fotoaparátu 

a dalších položek. Na základě této diskuze byla ustavena pracovní skupina. 

 

Usnesení č. 13/21: Finanční výbor dne 27. 1. 2021 pověřuje pracovní skupinu ve složení Ing. 

Jan Stárek, Matěj Linhart a Ing. Martin Hoza prověřením zaplacených faktur MML za 12/2020 

podle principu 3E a předložením vyhodnocení finančnímu výboru dne 24.2.2021. 

Hlasování: pro 11  proti 1 zdržel se 0 (schváleno) 

 

 

                                                                                                 

                                                                                         Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. 

                                                                                            předseda finančního výboru 

                                                                                (kontrola, potvrzeno, email dne 29. 1.2021) 

 

 

 

V Liberci dne 28. 1. 2021, zapsala Ing. Pavla Ondrová, v. r. 


