
Z á p i s   č. 9/2021 

z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Liberec 

dne 20. 10. 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. Marcela Veitová, 

(11) 

Nepřítomni:  Ing. František Petrík, Matěj Linhart, (2) 

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

 

 

Jednání finančního výboru zahájil jeho předseda Prof. Ing. Josef Šedlbauer přivítáním 11 

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

souhlasili s projednávanými body programu. 

 

1. Kontrola zápisu č. 8/2021 

 

K zápisu č. 8/2021 z jednání FV ze dne 29. 9. 2021 nebyly žádné připomínky.  

 

Usnesení č. 141/21: Finanční výbor dne 20. 10. 2021 schvaluje zápis z jednání finančního 

výboru č. 8/2021.  

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

 

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

DS Františkov a Vratislavice (bod 3.) 

 

Usnesení č. 142/21: Finanční výbor dne 20. 10. 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 28 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, více 

účel, 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 výměře 180 

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.  1636/2o 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, a dále pozemku p. č. 1430/2 o výměře 97m2, ostatní plocha, 

pozemku p. č. 1436/2 o výměře 9264 m2, trvalý 4/12 travní porost, pozemku p. č. 1436/6 o 

výměře 448 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba v části obce Liberec XI –

Růžodol I, č. p. 570, jiná stavba, pozemku p. č. 1436/7  o výměře 464 m2, ostatní plocha, 

pozemku p. č. 1436/8 o výměře 317 m2, trvalý travní porost,  pozemku  p.  č.  1436/9  o  výměře  

257  m2,  ostatní  plocha,  pozemku  p.  č. 1436/10 o výměře 55 m2, trvalý travní porost, 

pozemku p. č. 1436/11 o výměře 450 m2, ostatní plocha, pozemku p. č. 1436/14 o výměře 36 

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

1436/16 o výměře 591m2, ostatní plocha, pozemku p. č. 1436/17 o výměře 175 m2, ostatní 

plocha, pozemku p. č. 1436/18 o výměře 1368 m2, trvalý travní porost, pozemku p. č. 1436/19 

o výměře 1005m2, ostatní plocha, pozemku p. č. 1436/20 o výměře 116 m2, zastavěná plocha 

a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemku p. č. 1436/21 o výměře 132 

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

1436/22 o výměře 148 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná 

stavba, pozemku p. č. 1436/23 o výměře 287 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je 

stavba bez čp/če, jiná stavba, vše v katastrálním území Růžodol I, obci Liberec, pro Liberecký 

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

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 v části obce Liberec III –Jeřáb, č. p.  

5/12880, občanská vybavenost, pozemku p. č. 4602/11 o výměře 2766 m2, trvalý travní porost, 

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

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 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 

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 v 

části 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  8  proti 1  zdržel se 2 (schváleno) 

 



3. Darování movitých věcí Libereckému kraji v souvislosti s převodem ZOO a BZ (bod 4) 

 

Usnesení č. 143/21: Finanční výbor dne 20. 10. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

 

1. 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 2 

2. 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 4  

3. 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 6 

4. 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. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

 

Hlasování: pro 8 proti 1 zdržel se 2 (schváleno) 

 

4. Majetkoprávní operace – napojení lokality Hluboká (bod 7) 

 

Usnesení č. 144/21: Finanční výbor dne 20. 10. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit  

 

1. směnu pozemku p. č.  305/12 o  výměře  92  m2(odděleného  z  pozemku  p.  č.  305/9 

Geometrickým plánem č. 465-136/2021  ze  dne  3.  6.  2021), k. ú. Pilínkov, ve vlastnictví: Jan 

Švandrlík, nar.[osobní údaj odstraněn] 1977, bytem [osobní údaj odstraněn] 460 10 Liberec  10, 

za pozemek p. č. 762/3 o výměře 115 m2(odděleného z pozemku p. č. 762/1 Geometrickým 

plánem č. 1163-137/2021 ze dne 9. 6. 2021), k. ú. Machnín, ve vlastnictví: statutární město 

Liberec,  IČO:  00262978,  nám.  Dr.  E.  Beneše  1/1,  Liberec  1,  bez doplatku; 

2. směnu pozemku  p.  č.  305/13 o  výměře  162  m2(odděleného  z  pozemku  p.  č.  305/10 

Geometrickým plánem č. 465-136/2021 ze dne 3, 6. 2021) a pozemku p. č. 245/1o výměře 

446m2,  vše k.ú.  Pilínkov,  ve  vlastnictví: Vlasta Polreichová, nar. [osobní údaj odstraněn] 

1964, bytem [osobní  údaj  odstraněn] ,  250  01  Brandýs  nad  Labem, za pozemek p. č. 102/2o 

výměře 296 m2 (odděleného z pozemku p. č. 102 Geometrickým plánem č. 466-138/2021 ze 

dne 3. 6. 2021), k. ú. Pilínkov, ve vlastnictví: statutární město Liberec, IČO: 00262978, nám. 

Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1, bez doplatku. 

 

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

 

 

 

 



5. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1 (bod 8)   

 

Usnesení č. 145/21: Finanční výbor dne 20. 10. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit  

 

1. záměr prodeje pozemku p. č. 1304/3 o výměře 124m2, k. ú. Růžodol I, formou výběrového 

řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ve výši 121000Kč, ke 

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

 

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

 

2. záměr  prodeje  části  pozemku  p.  č.  1271  o  výměře  cca  84m2,  k.ú.  Růžodol  I,  formou 

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

82000Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

 

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

 

6. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2 (bod 9.) 

 

Usnesení č. 146/21: Finanční výbor dne 20. 10. 2021 doporučuje zastupitelstvu města 

neschválit  

 

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 437/1 o výměře cca 75m2, pozemku p. č. 437/16 o 

výměře 6 m2a části pozemku p. č. 447 o výměře cca 12 m2, vše k. ú. Františkov u Liberce, 

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

výši 64000Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

2. záměr prodeje části pozemku p. č. 725/1 o výměře cca 100m2, k. ú. Růžodol I, formou 

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

83000Kč; 

3. záměr  prodeje  pozemku  p.  č.  339/2  o výměře  172m2,  k.ú.  Starý  Harcov,  formou 

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

110000Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

4. záměr prodeje pozemku st. 31/2 o výměře 17 m2a pozemku st. 31/3 o výměře 19m2, vše 

k.ú. Radčice u Krásné Studánky, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně 

však za předpokládanou cenu ve výši 53000Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 

v platné zákonné výši; 

5. záměr prodeje části pozemku p. č. 144/1 o výměře cca 110 m2 a části pozemku p. č. 146 o 

výměře cca 175 m2, k. ú. Ruprechtice, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, 

nejméně však za předpokládanou cenu ve výši 97000Kč, ke které bude připočítána daň z 

přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

  

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

 

7. Majetkoprávní operace – změna usnesení – záměr prodeje pozemku – k. ú. Starý Harcov 

(bod 10.) 

 

Usnesení č. 147/21: Finanční výbor dne 20. 10. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

 

Zrušení usnesení Rady města Liberec č. 188/2019, bod č. 7 ze dne 27. 6. 2019 ve znění: 

„Zastupitelstvo města Liberec po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 890/2 o 

výměře 932 m2, k. ú. Starý Harcov, s právem přednosti vlastníka stavby na pozemku p. č. 891, 



k. ú. Starý Harcov, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za 

předpokládanou cenu dle znaleckého posudku 1116000Kč, ke které bude připočítána daň z 

přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

 

záměr prodeje pozemku p. č.  890/2 o výměře 932 m2, k. ú. Starý Harcov, formou výběrového 

řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 1.183.000 Kč, ke které 

bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

 

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

 

8. Majetkoprávní operace – prodej pozemků (bod 11.) 

 

Usnesení č. 147/21: Finanční výbor dne 20. 10. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

 

1. prodej pozemku p. č. 3062/2o výměře 22 m2, k. ú. Liberec, kupujícím.: manželé Miloslav 

Semerák, nar. [osobní údaj odstraněn] 1956, a Helena Semeráková, nar. [osobní  údaj  

odstraněn] 1956,  oba  bytem [osobní  údaj  odstraněn] ,  Liberec  I,  za celkovou  kupní  cenu 

22000Kč, termín  podpisu  kupní  smlouvy  do  45  dnů  ode  dne schválení majetkoprávní 

operace Zastupitelstvem města Liberec. 

2. prodej pozemku p. č. 873o výměře 201 m2, k. ú. Starý Harcov, kupující.: Naděžda Iliadu, 

nar.[osobní  údaj  odstraněn] 1956, bytem[osobní  údaj  odstraněn] , Liberec  XV –Starý  

Harcov,  za  celkovou  kupní  cenu 160000Kč,  termín  podpisu  kupní smlouvy  do  45  dnů  

ode  dne  schválení  majetkoprávní  operace  Zastupitelstvem  města Liberec. 

 

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

 

9. Majetkoprávní operace – změna usnesení – směna pozemků v k. ú. Rudolfov (bod 12.) 

 

Usnesení č. 148/21: Finanční výbor dne 20. 10. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

 

zrušení usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 119/2021 ze dne 27. 5. 2021 ve znění: 

„Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemku p. č. 130 o výměře 27m2a 

pozemku p. č. 131/2 o výměře 28 m2 (vzniklého rozdělením pozemku p. č. 131 dle 

Geometrického plánu č. 245-219/2019  ze  dne  27.  9. 2019), výměra celkem  55  m2, vše k. ú. 

Rudolfov, ve vlastnictví Petra Pecha, nar. [osobní údaj odstraněn] 1971, bytem [osobní údaj 

odstraněn] Liberec 21, za pozemek p. č. 56/2 o výměře 150 m2 (vzniklého rozdělením pozemku 

p. č. 56 dle Geometrického plánu č. 245-219/2019  ze  dne  27.  9.  2019),  k.ú. Rudolfov, ve 

vlastnictví statutárního města Liberec, IČO: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 –

Staré Město, s doplatkem městu ve výši  122800Kč  splatným  do  90  dnů  ode  dne  schválení  

majetkoprávní  operace zastupitelstvem města 

směnu pozemků p. č. 130 o výměře 27 m2a pozemku p. č. 131/2 o výměře 28 m2, výměra 

celkem  55  m2,  vše  vk,  ú.  Rudolfov,  ve  vlastnictví Petra  Pecha, nar. [osobní  údaj odstraněn] 

1971,  bytem [osobní údaj odstraněn] ,  Liberec  21,  za  pozemek p. č. 56/4 o výměře 83 

m2(vzniklého rozdělením pozemku p. č.56 dle Geometrického plánu č. 257-175/2021 ze dne 

6. 9. 2021), k. ú. Rudolfov, ve vlastnictví statutárního města Liberec, IČO:00262978, nám. Dr. 

E. Beneše 1/1, Liberec 1 –Staré Město, s doplatkem městu ve výši  42400Kč splatným  do  30  

dnů ode  dne  schválení  majetkoprávní  operace zastupitelstvem města. 

 

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

 



10. Převod spoluvlastnického podílu města na bytovém domě č. p. 1210 (Liberec XXX – 

Vratislavice nad Nisou) na bytové družstvo ZÚ BETA (bod 13.) 

 

Usnesení č. 149/21: Finanční výbor dne 20. 10. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

 

1. převod spoluvlastnického podílu ve výši 2756/10000 na budově č. p. 1210 (bytový dům, 

Liberec XXX –Vratislavice nad Nisou), stojící na pozemku p. č. 2208/6 vk. ú. Vratislavice nad  

Nisou  (pozemek  není  předmětem  převodu)  na  Bytové  družstvo  ZÚ  BETA,  IČO: 

25401203, se sídlem Masarykova 522/12, Liberec  I -Staré Město, a to za kupní cenu ve výši 

1Kč, splatnou před podpisem smlouvy o převodu; 

2. znění Smlouvy o převodu vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu, včetně úpravy 

dalších práv a povinností dle přílohy č. 1 

 

Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 1 (schváleno) 

 

 

 

11. Převod spoluvlastnického podílu města na bytovém domě č. p. 1207 (Liberec XXX – 

Vratislavice nad Nisou) na bytové družstvo ZÚ GAMA (bod 14.) 

 

 

Usnesení č. 150/21: Finanční výbor dne 20. 10. 2021 doporučuje zastupitelstvu města  

 

1. převod spoluvlastnického podílu ve výši 3305/10000 na budově č. p. 1207 (bytový dům, 

Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou), stojící na pozemku p. č. 2208/7 vk. ú. Vratislavice nad 

Nisou (pozemek není předmětem převodu) na bytové družstvo ZÚ GAMA,  IČO: 25401688, 

se sídlem Masarykova 12, Liberec 1, a to za kupní cenu ve výši 1Kč, splatnou před podpisem 

smlouvy o převodu; 

2. znění Smlouvy o převodu vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu, včetně úpravy 

dalších práv a povinností dle přílohy č. 1 

 

Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 1 (schváleno)  

 

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

zastupitelstva města (bod 15.) 

 

Usnesení č. 150/21: Finanční výbor dne 20. 10. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit  

 

rozpočtové opatření č. 9B) změny v rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva 

města dle přílohy "Rozpočtové opatření č. 9B) 2021 -závazné ukazatele" 

 

Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 2 (schváleno) - přítomno 10 členů 

 

13. Participativní rozpočet pro rok 2022 (bod 16.) 

 

Usnesení č. 151/21: Finanční výbor dne 20. 10. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit  

 

Pravidla a harmonogram participativního rozpočtu pro rok 2022. 



 

Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0 (schváleno) - přítomno 10 členů 

 

 

14. Poskytnutí dotace organizaci ADVAITA, z. ú., a uzavření veřejnoprávní smlouvy (bod 21.) 

 

Usnesení č. 152/21: Finanční výbor dne 20. 10. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

 

1. poskytnutí dotace organizaci ADVAITA, z. ú., se sídlem Rumunská 14/6, 460 01 Liberec 

IV-Perštýn,  IČ: 65635591, na spolufinancování programů primární prevence rizikového 

chování na základních a středních školách v Liberci ve výši 200.000 Kč, 

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

s organizaci ADVAITA, z. Ú., se sídlem Rumunská 14/6, 460 01 Liberec IV-Perštýn, IČ: 

65635591, dle přílohy č. 2 

 

Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0 (schváleno) - přítomno 10 členů 

 

 

 

15. Poskytnutí finančního daru z výtěžku likvidace nalezených věcí (bod 28.) 

 

Usnesení č. 153/21: Finanční výbor dne 20. 10. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

 

1. poskytnutí finančního daru z výtěžku likvidace nalezených věcí za rok 2017 ve výši 32 

453 Kč pro organizaci Unie ROSKA -reg. org. ROSKALIBEREC, z.p.s., se sídlem Americká 

761/54, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ: 651 00 395, 

2. uzavření darovací smlouvy s organizací UnieROSKA -reg. org. ROSKALIBEREC, z.p.s., 

se sídlem Americká 761/54, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ: 651 00 395, dle přílohy č. 1 

 

Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0 (schváleno) - přítomno 11 členů 

 

Různé: Na základě podnětu požádán p. Schejbal o zajištění aktualizace interního předpisu na 

cenu pozemků. Úkol schválil náměstek Karban. T: 1. čtvrtletí roku 2022. 

 

 

                                                                                               

                                                                                             

Prof. Ing. Josef Šedlbauer 

předseda finančního výboru 

(kontrola, potvrzeno, email dne 21. 10. 2021) 

 

 

 

V Liberci dne 20. 10. 2021, zapsala Denisa Nedvídková, v. r. 


