
Z á p i s   č. 6/2021 

z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Liberec 

dne 23. 6. 2021 

 

Přítomni:  Ing. Jarmila Levko, Ing. Jan Klíma, Ing. Martin Hoza, Ing. Robert Korselt, 

Ing. Jan Stárek, , Ing. František Homolka, Robert Volák, Ing. Stanislav 

Hnělička, Ing. František Petrík, Matěj Linhart ( 10x) 

Nepřítomni:  Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., Ing. Eva Kočárková, Ing. Marcela Veitová 

(3x) 

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

 

 

Jednání finančního výboru zahájila místopředsedkyně Ing. Levko 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. 5/2021 

 

Přítomno 8 členů FV. 

 

K zápisu č. 5/2021 z jednání FV ze dne 26. 5. 2021 nebyly žádné připomínky.  

 

Usnesení č. 86/21: Finanční výbor dne 23. 6. 2021 schvaluje zápis z jednání finančního výboru 

č. 3/2021.  

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

 

 

2. Schválení uzavření smlouvy s Teplárnou Liberec (bod 8.) 

 

Přítomno 10 členů FV. 

 

Usnesení č. 87/21: Finanční výbor dne 23. 6. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní o dodávce tepelné energie s Teplárnou Liberec, a. 

s., IČ: 62241672  dle přílohy č. 1. 

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 5 (nepřijato) 

 

 

3. Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2021 – schválení povinného podílu města (bod 9.) 

 

Usnesení č. 88/21: Finanční výbor dne 23. 6. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit  

 

1.poskytnutí dotace Ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2021 ve 

výši 20 000 Kč Svazu českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 831/21, 

110 00 Praha, IČ: 00031712 a Severočeskému muzeu v Liberci, p.o., Masarykova 11, Liberec 

1, IČ: 00083232 ve výši 13 000 Kč. 

 

2.poskytnutí povinného podílu 10 % z rozpočtu města ve výši 19 000 Kč dle Zásad Ministerstva 

kultury pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ Svazu 



českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha, IČ: 

00031712 

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

 

 

4. Majetkoprávní operace – výkup pozemku p. č. 1984, k. ú. Starý Harcov (bod  12.) 

 

K majetkoprávním operacím podal inforamce Ing. Schejbal. 

 

Usnesení č. 89/21: Finanční výbor dne 23. 6. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

výkup pozemku p. č. 1984 o výměře 274 m2, k. ú. Starý Harcov, prodávající: SYNER, s.r.o., 

IČO: 48292516, Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 4, kupující: statutární město Liberec, 

IČO: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 –Staré Město, za cenu dle znaleckého  

posudku  ve  výši 258 930 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) 

 

 

5. Majetkoprávní operace – prodej pozemku – k. ú. Horní Růžodol (bod 13.) 

 

Usnesení č. 90/21: Finanční výbor dne 23. 6. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

prodej pozemku p. č. 551o výměře 516 m2, k. ú. Horní Růžodol, kupujícím v pořadí:  

1. Martin Vodák, nar. [osobní údaj odstraněn] 1987, bytem [osobní údaj odstraněn] , 464 01  

Raspenava,  za  celkovou kupní cenu 1 607 048 Kč (včetně 21 % DPH ve výši 

278 909 Kč),splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 

ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

2.  Bedřich  Vyčítal,  nar. [osobní  údaj  odstraněn] 1973,a  Andrea  Vyčítalová, nar. [osobní 

údaj odstraněn] 1972, oba bytem [osobní údaj odstraněn] , 460 10 Liberec 10, za celkovou 

kupní cenu 1 418 156 Kč (včetně 21 % DPH ve výši 246 126 Kč), splatnou před  podpisem  

kupní  smlouvy,  termín  podpisu  kupní  smlouvy  do  45  dnů  ode  dne marného uplynutí lhůty 

k zaplacení celé kupní ceny prvého schváleného v pořadí. 

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

 

 

6. Majetkoprávní operace – prodej pozemků (bod 14.) 

 

Usnesení č. 91/21: Finanční výbor dne 23. 6. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit  

 

1.prodej pozemku p. č. 1600/10 o  výměře  5  m2 (odděleného  z  pozemku  p.  č.  1600/1  dle 

Geometrického plánu č. 2846-141/2020 ze dne 11. 6. 2020), k. ú. Rupechtice, kupujícímu: 

Václav Novotný, nar. [osobní údaj odstraněn] 1988, bytem [osobní údaj odstraněn] , 460 14 

Liberec 14, za celkovou kupní cenu 5 000 Kč, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode 

dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

 

2.prodej pozemku  p.  č.  583/3o  výměře  103  m2, k.  ú.  Starý  Harcov,  do  podílového 

spoluvlastnictví kupujícím: Irena Stružková, nar. [osobní údaj odstraněn] 1953, bytem [osobní 

údaj odstraněn] , 460 01 Liberec, podíl o velikosti ideální ½ a Jan Tuček,  nar. [osobní údaj 

odstraněn] 1973,bytem[osobní údaj odstraněn] ,  460  01 Liberec, podíl o velikosti ideální ½, 

za celkovou kupní cenu 188 760 Kč (včetně 21 % DPH ve výši 32 760 Kč), 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) 

 

 

7. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků k. ú. Ruprechtice (bod 15.) 

 

Usnesení č. 92/21: Finanční výbor dne 23. 6. 2021 doporučuje zastupitelstvu města zrušit 

usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 194/2020 ze dne 3. 9. 2020 ve znění: Zastupitelstvo 

města po projednání schvaluje záměr směny části pozemku p. č. 932 o výměře cca 117 m2 ve 

vlastnictví manželů MUDr. Martina a MUDr. Evy Štičkových, bytem [osobní údaj odstraněn] 

Liberec 14, za pozemek p. č. 980/3 o výměře 2846 m2 ve vlastnictví: statutární město Liberec, 

IČO:00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 –Staré Město, za cenu dle znaleckého 

posudku, s doplatkem městu. 

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

 

 

8. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2 (bod 19.) 

 

Usnesení č. 93/21: Finanční výbor dne 23. 6. 2021 doporučuje zastupitelstvu města neschválit 

 

1. záměr prodeje pozemku p. č. 191/2 o výměře 19 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení 

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

však za předpokládanou cenu 33 000 Kč;   

 

2.záměr prodeje části pozemku p. č. 82 o výměře cca 85 m2, k. ú. Starý Harcov, formou 

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

152 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

 

3.záměr prodeje části pozemku p. č. 319 o výměře cca 353 m2, pozemku p. č. 320 o výměře 

115 m2, pozemku p. č. 321/1 o výměře 127 m2, pozemku p. č. 321/2 o výměře 15 m2a části 

pozemku p. č. 323 o výměře cca 145 m2, vše k. ú. Liberec, formou výběrového řízení, za cenu 

nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 2 623 000 Kč, ke které bude 

připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

 

4.záměr prodeje části pozemku p. č. 962/1 o výměře cca 434 m2, k. ú. Františkov u Liberce, 

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

392 000 Kč; 

 

5.záměr prodeje pozemku p. č. 560/27 o výměře 4 m2a pozemku p. č. 560/37 o výměře 141 

m2,  vše  k.  ú.  Doubí  u  Liberce,  formou  výběrového  řízení,  za  cenu  nejvyšší  nabídky, 

nejméně však za předpokládanou cenu 161 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 

hodnoty v platné zákonné výši; 

 

6.záměr prodeje pozemků p. č. 397 o výměře 300 m2, p. č. 399 o výměře 721 m2, a p. č. 398 o 

výměře  61  m2,  jehož  součástí  je  stavba  bez  čp/če, vše  k.  ú.  Nové  Pavlovice,  formou 

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

1 072 000 Kč; 

 



7.záměr  prodeje  pozemku  p.  č.  24/2  o  výměře  17  m2,  k.  ú.  Horní  Růžodol,  formou 

výběrového  řízení  za  cenu  nejvyšší  nabídky,  nejméně  však  za  cenu 18 000  Kč a  dále 

pozemku p. č. 24/1 o výměře 541 m2, k. ú. Horní Růžodol, formou výběrového řízení za cenu 

nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 1 073 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 

hodnoty v platné zákonné výši; 

 

8.záměr prodeje části pozemku p. č. 2006/1 o výměře cca 250 m2, k. ú. Vesec u Liberce, formou 

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

138 000 Kč; 

 

9.záměr prodeje pozemků p. č. 756 o výměře 798 m2, p. č. 757 o výměře 584 m2, p. č. 758 o 

výměře 523 m2, p. č. 759 o výměře 162 m2, k. ú. Kateřinky u Liberce, formou výběrového 

řízení  s právem  přednosti  vlastníka  sousedících  pozemků,  za  cenu  nejvyšší  nabídky, 

nejméně však za předpokládanou cenu 1 738 000 Kč. 

Hlasovalo 9 členů FV. 

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

 

 

9. Majetkoprávní operace – prodej pozemku – k. ú. Liberec (bod 22.) 

 

Usnesení č. 94/21: Finanční výbor dne 23. 6. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

prodej  pozemku p. č. 2809/53 o výměře 524 m2(odděleného z pozemku p. č. 2809/1 dle 

Geometrického plánu č. 5810-80/2020 ze dne 5. 11. 2020), k. ú. Liberec, kupujícím: manželé 

Petr Smutný, nar. [osobní údaj odstraněn] . 1974, a Lucie Smutná, nar. [osobní údaj odstraněn] 

1975,  oba  bytem [osobní údaj odstraněn] , Liberec I, za celkovou kupní cenu 1 270 550 Kč, 

termín  podpisu  kupní  smlouvy  do  60 dnů  ode  dne  schválení majetkoprávní operace 

Zastupitelstvem města Liberec. 

Hlasovalo 9 členů FV. 

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

 

 

10. Majetkoprávní operace – prodej podílu pozemku ve spoluvlastnictví SML (bod 23.) 

 

Usnesení č. 95/21: Finanční výbor dne 23. 6. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

prodej  spoluvlastnického  podílu  pozemku p.  č.  2957/1,  k.  ú.  Liberec,   o   velikosti 

7289/10000, kupující: Mgr. Karin Konstantinovová, nar. [osobní  údaj  odstraněn] 1974,  bytem 

[osobní  údaj odstraněn] ,  Praha  1,  Staré  Město,  za  celkovou  kupní  cenu 812 000 Kč,  

splatnou  před podpisem  kupní  smlouvy,  termín  podpisu  kupní  smlouvy  do  45  dnů  ode  

dne  schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

Hlasovalo 9 členů FV. 

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

 

 

11. Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Kunratice u Liberce (bod 24.) 

 

Usnesení č. 96/21: Finanční výbor dne 23. 6. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

směnu pozemků p. č. 138/5 o výměře 1495 m2a p. č. 139/7 o výměře 134 m2 – o celkové 

výměře 1629 m2), k. ú. Kunratice u Liberce, ve spoluvlastnictví: manželé Robert Jech (nar. 

[osobní údaj odstraněn] 1969) a Andrea Jechová (nar.[osobní údaj odstraněn] . 1971), oba trvale 



bytem [osobní údaj odstraněn] Janov nad Nisou a Radek Nešněra (nar. [osobní údaj odstraněn] 

1973), trvale bytem [osobní údaj odstraněn] , Jablonec nad Nisou, za pozemky p. č. 138/2 o 

výměře 97 m2, p. č. 139/2 o výměře 293 m2a pozemek p. č. 137/6 o výměře 1239  m2(oddělený 

z pozemku p. č. 137/1 dle Geometrického plánu č. 317-200/2021  ze dne 2. 6. 2021) o celkové 

výměře 1629  m2, k. ú. Kunratice u Liberce, ve vlastnictví: statutární  město  Liberec,  IČO:  

00262978,  nám.  Dr.  E.  Beneše  1/1,  Liberec  1,a  to bez doplatku. 

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 3 (schváleno) 

 

 

12. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Liberec na roky 2022–2025 (bod 

26.) 

 

Usnesení č. 97/21: Finanční výbor dne 23. 6. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Liberec na roky 2022 -2025 dle přílohy č. 1. 

Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 2 (schváleno) 

 

 

13. Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2020 a účetní závěrka statutárního města 

Liberec za rok 2020 (bod 27.) 

 

Usnesení č. 97/21: Finanční výbor dne 23. 6. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit  

1.celoroční hospodaření statutárního města Liberec a řízených organizací za rok 2020 dle 

přílohy, a to bez výhrad. 

 

2.finanční vypořádání statutárního města Liberec za rok 2020 dle přílohy. 

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

 

 

14. Návrh rozpočtového opatření č. 6B) změny rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci 

zastupitelstva města (bod 28.) 

 

Usnesení č. 98/21: Finanční výbor dne 23. 6. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

rozpočtové opatření č. 6B) změny v rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva 

města dle přílohy "Rozpočtové opatření č. 6B) 2021 -závazné ukazatele". 

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

 

 

15. Návrh dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o úvěru 5-21-LCD s Českou spořitelnou, a. s. (bod 

29.) 

 

Usnesení č. 99/21: Finanční výbor dne 23. 6. 2021 doporučuje zastupitelstvu města dodatek č.1 

ke stávající smlouvě o úvěru 5-21-LCD s Českou spořitelnou a.s. dle přílohy č. 1. 

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

 

 

16. Schválení kupní smlouvy o převodu akcií FinReal Liberec, a. s. (bod 30.) 

 

Usnesení č. 100/21: Finanční výbor dne 23. 6. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

uzavřít Kupní smlouvu o převodu akcií dle přílohy č. 1. 

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



17. Podpora Evropské výstavy známek a celosvětové výstavy POLAR SALON (bod 39.) 

 

Usnesení č. 101/21: Finanční výbor dne 23. 6. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit  

 

1. poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč z rozpočtu statutárního města Liberec pro rok 2021 a 

2022 zapsanému spolku Evropská výstava poštovních známek Liberec 2022, z.s., IČ: 093 30 

739 se sídlem Kralická 79/11, 460 07 Liberec 7, na pokrytí části nákladů spojených se 

zajištěním a organizací mezinárodní výstavy poštovních známek Liberec 2022 a výstavy Polar 

salon Liberec 2022. 

 

2.podmínky veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí víceleté dotace. 

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

 

 

18. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových 

organizací (bod 45.) 

 

Usnesení č. 102/21: Finanční výbor dne 23. 6. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

úplná  aktualizovaná  znění  majetkových  příloh  ke  zřizovacím  listinám  školských 

příspěvkových organizací dle příloh č.1 a2:  

1)Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace2)Základní škola a 

Mateřská škola Barvířská, Liberec, příspěvková organizace3)Základní škola, Liberec, 

Broumovská 847/7, příspěvková organizace4)Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková 

organizace5)Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace6)Základní  

škola  s rozšířenou  výukou  jazyků,  Liberec,  Husova  142/44,  příspěvková 

organizace7)Základní škola a Základní umělecká škola,  Liberec, Jabloňová 564/43, 

příspěvková organizace8)Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková 

organizace9)Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace10)Základní 

škola a Mateřská škola Ostašov, Liberec, příspěvková organizace11)Základní škola, Liberec, 

Lesní 575/12, příspěvková organizace12)Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, 

příspěvková organizace13)Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková 

organizace14)Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace15)Základní 

škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace16)Základní škola, Liberec, Švermova 

403/40, příspěvková organizace17)Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková 

organizace18)Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace19)Základní 

škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace20)Základní škola, Liberec, 

Vrchlického 262/17, příspěvková organizace21)Základní škola, Liberec, Orlí 140/7, 

příspěvková organizace22)Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, 

příspěvková organizace23)  Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková 

organizace24)Mateřská škola "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková 

organizace25)Mateřská škola "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1, příspěvková 

organizace26)Mateřská škola "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková 

organizace27)Mateřská škola "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvková 

organizace28)Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, příspěvková 

organizace29)Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková 

organizace30)Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace31)Mateřská škola 

"Hvězdička", Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace32)Mateřská škola "Jizerka", 

Liberec, Husova 184/72, příspěvková organizace33)Mateřská škola "Jablůňka", Liberec, 

Jabloňová 446/29, příspěvková organizace34)Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, 

příspěvková organizace35)Mateřská škola "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, 



příspěvková organizace36)Mateřská škola "Malínek", Liberec, Kaplického 386, příspěvková 

organizace37)Mateřská škola "Nad přehradou", Liberec, Klášterní 149/16, příspěvková 

organizace38)Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace39)Mateřská 

škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace40)Mateřská škola "Beruška" 

Liberec, Na Pískovně 761/3, příspěvková organizace41)Mateřská škola "Delfínek", Liberec, 

Nezvalova 661/20, příspěvková organizace42)Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 

836/5, příspěvková organizace43)Mateřská škola "U Bertíka", Liberec, Purkyňova 458/19, 

příspěvková organizace44)Mateřská škola "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, 

příspěvková organizace45)Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace 

3/446)Mateřská škola "Rosnička", Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková 

organizace47)Mateřská škola "Čtyřlístek", Liberec, Horská 166/27, příspěvková 

organizace48)Mateřská škola "Rolnička", Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvková 

organizace49)Mateřská škola "Pod Ještědem", Liberec, U Školky 67, příspěvková 

organizace50)Mateřská škola "Sedmikráska", Liberec, Vzdušná 509/20, příspěvková 

organizace51)Mateřská škola "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68, příspěvková 

organizace52)Mateřská škola "Klíček", Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace. 

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

 

 

19. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových 

organizací (bod 46.) 

 

Usnesení č. 103/21: Finanční výbor dne 23. 6. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

úplná  aktualizovaná  znění  majetkových  příloh  ke  zřizovacím  listinám  kulturních 

příspěvkových organizací k 1. 1. 2021 dle příloh č.1-4: 

1)Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace2)Divadlo F. X. Šaldy Liberec, 

příspěvková organizace 3)Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace 4) Zoologická 

zahrada Liberec, příspěvková organizace. 

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

 

 

20. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 

sociálního a zdravotního zaměření (bod 47.) 

 

Usnesení č. 104/21: Finanční výbor dne 23. 6. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

úplná  aktualizovaná znění  majetkových  příloh  ke  zřizovacím  listinám  příspěvkových 

organizací sociálního a zdravotního zaměření k 1. 1. 2021, dle příloh č. 1 a 2: 

1) Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace2) Komunitní středisko 

KONTAKT Liberec, příspěvková organizace. 

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

 

 

21. Poskytnutí individuálních investičních dotací z rozpočtu statutárního města Liberec (bod 

48.) 

 

Usnesení č. 105/21: Finanční výbor dne 23. 6. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

 

1. poskytnutí  investiční  dotace  organizaci  Severočeské  muzeum  v  Liberci,  příspěvková 

organizace, IČ  000 83 232, se sídlem Liberec 1, Masarykova 11, PSČ 46001, na realizaci 

projektu  "Zkvalitnění  služeb  pro  návštěvníky  muzejních  expozic"(pořízení  ochranných 



okenních rolet do expozic, nákup vitrín, pořízení 3D virtuálního modelu muzejních expozic a 

úprava muzejního nádvoří pro výstavní účely) ve výši 1 000 000 Kč,  

 

2.poskytnutí investiční dotace organizaci Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, IČ 

00083 267, se sídlem Masarykova 723/14, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, na realizaci  

projektu  "Pořízení  motorového  vozidla se  speciální  výbavou  pro  převoz uměleckých děl" 

ve výši 1 500 000 Kč,  

 

3.poskytnutí investiční dotace organizaci Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková 

organizace, IČ  000 83 194, se sídlem Rumjancevova 1362/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 

Liberec, na realizaci projektu " Sanace vlhkosti prostoru podzemních garáží knihovny a 

zlepšení průjezdnosti nájezdových ramp" ve výši 2 500 000 Kč,  

 

4.uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace s organizací Severočeské 

muzeum  v Liberci,  příspěvková  organizace,  IČ    000  83  232,  se  sídlem  Liberec  1, 

Masarykova  11,  PSČ  46001,  na  realizaci  projektu  "Zkvalitnění  služeb  pro  návštěvníky 

muzejních expozic", ve výši 1 000 000 Kč, dle přílohy č. 4,  

 

5.uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace s organizací Oblastní galerie 

Liberec, příspěvková organizace, IČ 00083 267, se sídlem Masarykova 723/14, Liberec I-Staré  

Město,  460  01  Liberec,  na  realizaci  projektu  "Pořízení  motorového  vozidla  se speciální 

výbavou pro převoz uměleckých děl", ve výši 1 500 000 Kč, dle přílohy č. 5,  

 

6.uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  investiční  dotace  s  organizací  Krajská 

vědecká  knihovna  v  Liberci,  příspěvková  organizace,  IČ    000  83  194,  se  sídlem 

Rumjancevova  1362/1,  Liberec  I-Staré  Město,  460  01  Liberec,  na  realizaci  projektu  " 

Sanace vlhkosti prostoru podzemních garáží knihovny a zlepšení průjezdnosti nájezdových 

ramp", ve výši 2 500 000 Kč, dle přílohy č. 6. 

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

 

 

22. Bezúplatný převod z majetku Patriots Liberec, z. s., do majetku statutárního města Liberec 

(bod 49.) 

 

V diskuzi zaznělo zejména, že není jasné, co tato transakce přinese do budoucna městu (jaké 

výhody, závazky, náklady atd.). Místopředsedkyně na zastupitelstvu požádá o doplňující 

informace. 

Usnesení č. 106/21: Finanční výbor dne 23. 6. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

 

1. bezúplatné nabytí majetku –staveb a stavebních úprav spojených s objektem baseballového 

hřiště specifikovaných ve znaleckém posudku v příloze č. 1,pořízeného v rámci smlouvy o 

poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města Liberec, od spolku Patriots Liberec, 

z.s., IČ: 467 49 705, se sídlem Krkonošská 606/4, Liberec III -Jeřáb, 460 07, Liberec, dle 

smlouvy o bezúplatném převodu v příloze č. 2 

 

2.znění smlouvy o bezúplatném převodu majetku od spolku Patriots Liberec, z.s., IČ: 467 49 

705, se sídlem Krkonošská 606/4, Liberec III -Jeřáb, 460 07, Liberec dle přílohy č. 2. 

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

 

 



23. Poskytnutí dotace z rozpočtu SML na pokrytí provozu městského bazénu společnosti 

JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ, spol. s r. o. (bod 51.) 

 

Usnesení č. 107/21: Finanční výbor dne 23. 6. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

 

1. poskytnutí dotace ve výši 3.200.000 Kč společnosti JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ spol. s r.o., 

IČ: 47783176, na pokrytí daňově uznatelných nákladů, kterými jsou např. náklady na média, 

na zabezpečení hygieny a bezpečnosti areálu, na tepelné a elektrické energie, mzdy, apod., z 

rezervy města 

 

2.uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Liberec a 

společností JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ spol. s r.o., se sídlem Tržní nám. 1338, Liberec 1, IČ: 

47783176, dle přílohy č. 9. 

Hlasování: pro 5 proti 3 zdržel se 2 (nepřijato) 

 

 

24. Návrh na přidělení mimořádného daru z rozpočtu SML na pokrytí dílčích ztrát (bod 53.) 

 

Usnesení č. 108/21: Finanční výbor dne 23. 6. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

 

1. návrh na přidělení mimořádných darů v celkové výši 120.000,-Kč pro rok 2021 žadatelům 

jmenovitě uvedeným v příloze č. 1 

 

2.uzavření darovacích smluv s žadateli uvedenými jmenovitě v příloze č. 1 podle vzorové 

smlouvy uvedené v příloze č. 2. 

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

 

 

25. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec společnosti Archa 13, o. p. s. (bod 

54.) 

 

Usnesení č. 109/21: Finanční výbor dne 23. 6. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit  

 

1.poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec ve výši 600.000,-Kč společnosti 

ARCHA 13 o.p.s., sídlo Rumjancevova 637/3a, Liberec I, 460 01, IČ: 22891161 na druhou část 

II. etapy kultivace pozemku p.č.1437/1 v k. ú. Růžodol I pro dokončení projektu v roce 2021. 

 

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

mezi statutárním městem Liberec a společností ARCHA 13 o.p.s., se sídlem Rumjancevova 

637/3a, Liberec I, 460 01, IČ 22891161 dle přílohy č. 6. 

Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 2 (schváleno) 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na pořádání mezinárodního 

hudebního festivalu Bohemia JazzFest 2021  (bod 55.) 

 

Usnesení č. 110/21: Finanční výbor dne 23. 6. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

 

1. poskytnutí dotace ve výši 200.000,-Kč společnosti Bohemia JazzFest, o.p.s., IČ 27382354, 

se sídlem Pařížská 203/19, Josefov, 110 00 Praha 1, na pořádání mezinárodního hudebního 

festivalu Bohemia JazzFest 2021 v Liberci 

 

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

mezi statutárním městem Liberec a společností Bohemia JazzFest, o.p.s., IČ 27382354, se 

sídlem Pařížská 203/19, Josefov, 110 00 Praha 1, dle přílohy č. 2. 

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

 

 

27. Strategie kultury SML (2022–2029) a kandidatura SML na Evropské hlavní město kultury 

2028 (bod 56.) 

 

Usnesení č. 111/21: Finanční výbor dne 23. 6. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit  

 

1. navrženou strategií kultury pro roky 2022-2029 dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 

 

2.kandidaturu statutárního města Liberec na Evropské hlavní město kultury pro rok 2028. 

Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 2 (schváleno) 

 

 

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

2022 (bod 202.) 

 

Usnesení č. 112/21: Finanční výbor dne 23. 6. 2021 bere předloženou informaci na vědomí. 

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

 

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                                               Ing. Jarmila Levko 

                                                                                   místopředsedkyně finančního výboru 

                                                                                  (kontrola, potvrzeno, email dne 29. 6. 2021) 

 

 

 

V Liberci dne 25. 6. 2021, zapsala Ing. Pavla Ondrová, v. r. 


