
Z á p i s   č. 2/2022 

z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Liberec 

dne 23. 2. 2022 

 

Přítomni:  Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., Ing. Jarmila Levko, Ing. Martin Valčík Ing. 

Jan Klíma, Ing. Jan Stárek, Ing. Robert Korselt, Ing. Marcela Veitová, Ing. 

Eva Kočárková, Ing. František Homolka, Robert Volák, Ing. František Petrík 

( 11x) 

Nepřítomni:  Ing. Martin Hoza, Matěj Linhart (2x) 

Za MML:  Ing. Zbyněk Karban, Mgr. Jiří Šolc, 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 11 členů, výbor je schopen se usnášet. Na základě žádosti 

Mgr. Šolce byl předřazen pod č. 21. Všichni přítomní členové finančního výboru souhlasili 

s projednávanými body programu. 

 

 

1. Kontrola zápisu č. 1/2022 

 

Přítomno 8 členů FV 

 

K zápisu č. 1/2022 z jednání FV ze dne 26. 1. 2022 nebyly žádné připomínky.  

 

Usnesení č. 14/22: Finanční výbor dne 23. 2. 2022 schvaluje zápis z jednání finančního výboru 

č. 1/2022.  

 

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

 

 

 

 

2. Majetkoprávní vypořádání pozemku pod komunikací Cyklistická (bod 21.) 

 

Přítomno 11 členů FV 

K bodu podal informace Mgr. Jiří Šolc. 

 

Usnesení č. 15/22: Finanční výbor dne 23. 2. 2022 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

směnu pozemků p. č. 742/6 o výměře 65 m2(oddělený z pozemku p. č. 742/3), p. č. 744/2 o 

vým.  10m2,  p.  č.  744/3  o  výměře  4  m2(vzniklé  rozdělením  pozemku  p.  č.  744)  ve 

vlastnictví: [osobní údaj odstraněn] a p.č. 742/7 o výměře 83 m2 (oddělený z pozemku p. č. 

742/5), p. č. 745/2o výměře 195 m2, p. č. 745/3 o výměře 90 m2(oddělené z pozemku p. č. 

745/1)  ve  vlastnictví: [osobní  údaj  odstraněn] –[osobní  údaj  odstraněn] ,  vše  dle 

Geometrického plánu č. 991-81/2020  ze  dne  25.  11.  2020,  v k. ú. Krásná Studánka, za 

pozemek p. č. 567 o vým. 4814 m2, k. ú. Nové Pavlovice, ve vlastnictví: statutární město 

Liberec, IČO:00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec  1 –Staré Město, PSČ 460 59, s 



doplatkem  městu  ve  výši  1 853 640.00  Kč  splatným  do  90  dnů  ode  dne  schválení 

majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 

Mgr. Šolc slíbil zaslat členům finančního výboru znalecký posudek. 

 

Hlasování: pro 5  proti 2 zdržel se 4 (nepřijato) 

 

 

 

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

 

K majetkoprávním operacím podala informace Ing. Schejbal. 

 

Usnesení č. 16/22: Finanční výbor dne 23. 2. 2022 doporučuje zastupitelstvu města neschválit: 

 

1.záměr prodeje pozemku p. č. 1558/2 o výměře 23 m2, pozemku p. č. 1558/3 o výměře 22m2a 

pozemku p. č. 1558/4 o výměře 23 m2, vše k.ú. Liberec, formou výběrového řízení, za cenu 

nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 103 000 Kč. 

 

2.záměr prodeje pozemku p. č. 638/3 o výměře 543 m2, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, 

formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p. č. 232/1, p. č. 234/4 a 

staveb č. p. 102 a č. p. 45, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně 

však za předpokládanou cenu 626 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v  

platné zákonné výši nebo za cenu dle znaleckého posudku. 

 

3.záměr prodeje části pozemku p. č. 654 o výměře cca 44 m2, k.ú. Dolní Hanychov, formou 

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

30 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

 

4.záměr  prodeje  pozemku  p.  č.  1798/4  o  výměře  290  m2,  k.ú. Starý  Harcov,  formou 

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

583 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

 

5.záměr  prodeje  části  pozemku  p.  č.  572/1  o  výměře  cca  38  m2,  k.ú. Liberec,  formou 

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

119 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

 

6.záměr prodeje části pozemku p. č. 328/1 o výměře cca 110m2, k. ú. Hluboká u Liberce, 

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

112 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

 

7.záměr prodeje části pozemku p. č. 328/1 o výměře cca 183m2, k. ú. Hluboká u Liberce, 

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

183 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

 

8.záměr prodeje části pozemku p. č. 468/1 o výměře cca 335m2,  k.ú. Radčice u Krásné 

Studánky, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu dle 

znaleckého posudku. 

 



9.záměr prodeje pozemku p. č. 1717 o výměře 96 m2, k.ú. Starý Harcov, formou výběrového 

řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 159 000 Kč, ke které 

bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

 

10.záměr prodeje pozemku p. č. 40/5 o výměře 11 m2, části pozemku p. č. 35/1 o výměře cca 

23 m2 a části pozemku p. č. 40/6 o výměře cca 28 m2, vše k.ú. Radčice u Krásné Studánky, 

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

41 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

 

11.záměr prodeje pozemku p. č. 816/1 -díl c -o výměře 3m2(odděleno z pozemku p. č. 816/1 

dle Geometrického plánu č. 1756-5037/2021 ze dne 23. 8. 2021), k. ú. Růžodol I, formou 

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

5 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

 

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

 

 

 

4. Majetkoprávní operace –prodeje pozemků (bod 7.) 

 

 

Usnesení č. 17/22: Finanční výbor dne 23. 2. 2022 doporučuje zastupitelstvu města schválit: 

 

1.prodej pozemku p. č. 5500/13o  výměře  2  m2(odděleného  z pozemku  p.  č.  5500/1  dle 

Geometrického plánu č. 5934-202/2020 ze dne 8. 10. 2020), k.ú. Liberec, kupující: Yvonna 

Dluhošová,  nar. [osobní údaj odstraněn] 1949,  bytem[osobní údaj odstraněn] , 460  01  Liberec  

1,  za  celkovou  kupní  cenu 3 000 Kč,  splatnou  před  podpisem  kupní smlouvy,  termín  

podpisu  kupní  smlouvy  do  45  dnů  ode  dne schválení  majetkoprávní operace 

Zastupitelstvem města Liberec. 

 

2.prodej pozemku p. č. 5628/12o výměře 964 m2, k. ú. Liberec, kupujícímu: Společenství  

vlastníků  Jiskrova  1214,  Liberec,  IČO:  254  86  586,  Liberec,  Jiskrova 1214/5A,  46001,  

za  celkovou  kupní  cenu1 631 080 Kč (včetně  21  %  DPH  ve  výši 283 080 Kč), splatnou 

před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení 

majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

 

3.prodej pozemku p. č. 4571/18 o výměře 26 m2, k. ú. Liberec, kupujícím: manželé Jiří Jelínek, 

nar. [osobní údaj odstraněn] 1959,a Hana Jelínková, nar. [osobní údaj odstraněn] 1963, oba 

bytem [osobní údaj odstraněn] , Liberec III -Jeřáb, 460 07, za celkovou  kupní  cenu 25 000 Kč,  

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

schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

 

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

 

 

 

5. Majetkoprávní operace –prodej pozemku –k. ú. Růžodol I (bod  8.) 

 

Usnesení č. 18/22: Finanční výbor dne 23. 2. 2022 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

prodej pozemku p. č. 1304/3o výměře 124 m2, k. ú. Růžodol I, kupující: MĚSTSKÁ 



ROZVOJOVÁ, akciová společnost, IČO: 615 39 520, Blankytná 1159/13, Liberec  VI-

Rochlice, 460 06 Liberec, za celkovou kupní cenu 146 410 Kč (včetně 21 % DPH ve výši 

25 410 Kč), splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy  do  45  dnů  

ode  dne  schválení  majetkoprávní  operace  Zastupitelstvem  města Liberec. 

 

Hlasování: pro 6 proti 3 zdržel se 2 (nepřijato) 

 

 

 

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

 

Usnesení č. 19/22: Finanční výbor dne 23. 2. 2022 doporučuje zastupitelstvu města neschválit 

záměr směny pozemků p. č. 412 o výměře 817 m2a p. č. 416 o výměře 118 m2, k. ú. Pilínkov, 

ve vlastnictví: Viking Pilínkov, z. s., IČO: 66111609, se sídlem Puškinova 153, 463 12 Liberec 

24, za pozemky p. č. 418 o výměře 595 m2a p. č. 420 o výměře 1236 m2, k. ú. Pilínkov, ve 

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

 

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

 

 

 

7. Majetkoprávní operace –záměry směny –výkupu –Kateřinky u Liberce (bod 10.) 

 

 

Usnesení č. 20/22: Finanční výbor dne 23. 2. 2022 doporučuje zastupitelstvu města neschválit 

záměr směny pozemku p. č. 249/4 o výměře 4 m2 (odděleného z pozemku p. č. 249/3 dle 

Geometrického plánu č. 598-79/2021 ze dne 24. 5. 2021), k. ú. Kateřinky u Liberce, ve 

vlastnictví Václava Tomíčka, bytem [osobní údaj odstraněn] , Stráž nad Nisou, za pozemek p. 

č. 465/19 o výměře 31 m2(oddělené z pozemku p. č.465/15 dle Geometrického plánu č. 770-

14/2019 ze dne 17. 4. 2019), k. ú. Radčice u Krásné Studánky, ve vlastnictví statutární město 

Liberec, IČO:00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 –Staré Město, PSČ 460 59, s 

doplatkem, za cenu dle znaleckého posudku 

 

a schválit záměr výkupu pozemku p. č. 249/4 o výměře 4 m2 (odděleného z pozemku p. č. 

249/3 dle Geometrického plánu č. 598-79/2021 ze dne 24. 5. 2021), k. ú. Kateřinky u Liberce, 

ve vlastnictví Václava Tomíčka, bytem [osobní údaj odstraněn] , Stráž nad Nisou, za kupní 

cenu dle znaleckého posudku. 

 

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

 

 

 

 

8. Majetkoprávní operace –prodej pozemku –k. ú. Starý Harcov (bod 12.) 

 

Usnesení č. 21/22: Finanční výbor dne 23. 2. 2022 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

prodej pozemku p. č. 890/2o výměře 932 m2, k.ú. Starý Harcov, kupujícímu: Milan Ptáček,  

nar. [osobní údaj odstraněn] ,  bytem [osobní údaj odstraněn] ,  460  15 Liberec  15,  za  celkovou  

kupní  cenu 1 431 430 Kč  (včetně  DPH  ve  výši  248 430 Kč), splatnou před podpisem kupní 



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

Zastupitelstvem města Liberec.  

 

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 4 (schváleno) 

 

 

 

9. Majetkoprávní operace –záměr výkupu pozemku –k. ú. Liberec (bod 13.) 

 

Usnesení č. 22/22: Finanční výbor dne 23. 2. 2022 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

záměr výkupu pozemku p. č. 2487/2 o výměře 474 m2, k. ú. Liberec, ve vlastnictví: Ing. Michal 

Jandík, trvale bytem [osobní údaj odstraněn] , Hradec Králové,  a to za cenu dle znaleckého 

posudku. 

 

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

 

 

 

10. Návrh rozpočtového opatření č. 2A) změny rozpočtu SML na rok 2022 v kompetenci 

zastupitelstva města (bod 14.) 

 

Usnesení č. 23/22: Finanční výbor dne 23. 2. 2022 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

rozpočtové opatření č. 2A) změny v rozpočtu SML na rok 2022 v kompetenci zastupitelstva 

města dle přílohy "Rozpočtové opatření č. 2A) 2022 -závazné ukazatele". 

 

Hlasování: pro11 proti 0 zdržel se 0 (schváleno) 

 

 

 

11. Darování zásob a movitých věcí Libereckému kraji v souvislosti s převodem ZOO a 

BZ (bod 25.) 

 

Usnesení č. 24/22: Finanční výbor dne 23. 2. 2022 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 zásoby a jiný drobný 

majetek 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 zásoby 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   zásoby  a jiný drobný  majetek svěřené k hospodaření  Zoologické 

zahradě  Liberec,  příspěvkové  organizaci,  IČ  00079651,  se  sídlem  Lidové  sady  425/1, 

Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, 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    zásoby  svěřené  k hospodaření  Botanické  zahradě  Liberec, 

příspěvkové  organizaci,  IČ  00079677,  se  sídlem  Purkyňova  630/1,  Liberec  I-Staré 

Město,460 01 Liberec dle přílohy č. 7 a 8 

 

5.uzavření  dodatku  č.  1    k darovací smlouvě  č.  OLP/3583/2021  DS202101676  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, dle přílohy č. 9 a 10 

 

6.uzavření  dodatku  č.  1  k  darovací  smlouvě  č.  OLP/3584/2021  DS202101677  mezi 

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

Jezu  642/2a,  461  80    Liberec,  jako  obdarovaným,  jejímž  předmětem  je  snížení  stavu 

darovaného movitého majetku o drobný dlouhodobý  hmotný majetek a navýšení stavu o 

kulturní  předměty,  svěřené  k hospodaření  Botanické  zahradě  Liberec,  příspěvkové 

organizaci, IČ 00079677, se sídlem Purkyňova 630/1, Liberec I-Staré Město,460 01 Liberec 

dle přílohy č. 11 a 12 

 

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

 

 

 

12. Vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotaci na rok 2022 (bod 26.) 

 

Usnesení č. 25/22: Finanční výbor dne 23. 2. 2022 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

vyhlášení  Výzvy  k podávání  žádostí  o dotaci  z rozpočtu  statutárního  města  Liberec  na 

podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec na rok 2022 dle 

přílohy č.1 tohoto materiálu. 

 

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

 

 

13. Vyhlášení programů dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML na rok 

2022 (bod 27.) 

 

Usnesení č. 26/22: Finanční výbor dne 23. 2. 2022 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

vyhlášení  programů  k  předkládání  žádostí  o  dotace  z  dílčího  Fondu  zdraví  a  prevence 

Dotačního fondu SML na rok 2022, dle přílohy č. 1, a to:  

 

Programu 4.1 Prevence civilizačních chorob a podpora aktivit zdravého životního stylu, s 

předpokládaným objemem finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve 

výši 250.000 Kč,  

 

Programu 4.2. Primární prevence rizikových jevů, s předpokládaným objemem finančních 

prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 100.000 Kč,  

 



Programu 4.3 Prevence sociálního vyloučení a podpora začleňování, s předpokládaným 

objemem finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 150.000 Kč. 

 

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

 

 

14. Poskytnutí dotace pro Komunitní práce Liberec, o. p. s., a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy (bod 28.) 

 

Usnesení č. 27/22: Finanční výbor dne 23. 2. 2022 doporučuje zastupitelstvu města schválit  

 

1.poskytnutí dotace ve výši 8 283 336 Kč pro Komunitní práce Liberec, o.p.s., se sídlem 

Josefinino údolí 9/9, Liberec V -Kristiánov, PSČ 460 05, IČ 27275558, jako vyrovnávací platby  

na  úhradu  nezbytně  nutných  nákladů  na  poskytování  služeb  obecného hospodářského 

zájmu na období 1. 1. 2022 -31. 12. 2022, dle přílohy č. 2, 

 

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

mezi  statutárním  městem  Liberec  a  Komunitními  pracemi  Liberec,  o.p.s.,  se  sídlem 

Josefinino údolí 9/9, Liberec V -Kristiánov, PSČ 460 05, IČ 27275558, jako vyrovnávací platby  

na  úhradu  nezbytně  nutných  nákladů  na  poskytování  služeb  obecného hospodářského 

zájmu na období1. 1. 2022 -31. 12. 2022, dle přílohy č. 2. 

 

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

 

 

15. Poskytnutí dotace organizaci ADVAITA, z. ú., na protidrogové služby a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy (bod 29.) 

 

Usnesení č. 28/22: Finanční výbor dne 23. 2. 2022 doporučuje zastupitelstvu města schválit  

 

1.poskytnutí dotace ve výši 800.000 Kč pro neziskovou organizaci ADVAITA, z. ú.,  IČ 

65635591,  se  sídlem  Rumunská  14/6,  Liberec,  na  úhradu  nákladů  na  poskytování 

protidrogových sociálních služeb, 

 

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

organizací ADVAITA, z. ú., IČ 65635591, se sídlem Rumunská 14/6, Liberec, na úhradu 

nákladů na poskytování protidrogových sociálních služeb, dle přílohy č. 2 

 

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

 

 

16. Poskytnutí dotace organizaci Most k naději, z. s., na protidrogové služby a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy (bod 30.) 

 

Usnesení č. 29/22: Finanční výbor dne 23. 2. 2022 doporučuje zastupitelstvu města schválit  

poskytnutí dotace ve výši 800.000 Kč pro neziskovou organizaci Most k naději, z. s., IČ 

63125137,  se  sídlem  Petra  Jilemnického  1929/9,  434  01  Most,  na  úhradu  nákladů  na 

poskytování protidrogových sociálních služeb, 

 



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

organizací Most k naději, z. s., IČ 63125137, se sídlem Petra Jilemnického 1929/9, 434 01 

Most, na úhradu nákladů na poskytování protidrogových sociálních služeb, dle přílohy č. 2. 

 

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

 

 

 

17. Vyhlášení programu 6.1 dílčího Sportovního dotačního fondu SML pro rok 2022 (bod 

31.) 

 

Usnesení č. 30/22: Finanční výbor dne 23. 2. 2022 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

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

fond pro rok 2022, dle přílohy č. 2 , a to Program 6.1 -Pravidelná sportovní činnost dětí a 

mládeže, s předpokládaným objemem finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení 

programu ve výši 10 000 000,-Kč. 

 

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

 

 

18. Podpora mládežnické základny významných klubů na území města Liberec (bod 32.) 

 

Usnesení č. 31/22: Finanční výbor dne 23. 2. 2022 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s žadateli uvedenými jmenovitě v příloze 

č. 1, podle vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace uvedené v příloze 

č. 3. 

 

Hlasování: pro 2 proti 4 zdržel se 5 (nepřijato) 

 

 

19. Návrh rozpočtového opatření č. 2B) změny rozpočtu SML na rok 2022 v kompetenci 

zastupitelstva města Liberec (bod 33.) 

 

Usnesení č. 32/22: Finanční výbor dne 23. 2. 2022 doporučuje zastupitelstvu města schválit s 

návrhem rozpočtového opatření č. 2B) změny rozpočtu SML na rok 2022 v kompetenci 

zastupitelstva města dle přílohy "Rozpočtové opatření č. 2B) 2022 -závazné ukazatele". 

 

Hlasování: pro 7  proti 0 zdržel se 4 (schváleno) 

 

 

20. Poskytnutí dotace z rozpočtu SML spolku SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA 

(bod 34.) 

 

Usnesení č. 33/22: Finanční výbor dne 23. 2. 2022 doporučuje zastupitelstvu města schválit: 

 

1.poskytnutí dotace ve výši 500.000 Kč z rozpočtu statutárního města Liberec spolku SKI 

KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z.s., IČ 41324471, sídlo Jablonecká 21, 460 01 Liberec 1, 

na podporu akce "55. ročník ČEZ Jizerské 50 " v roce 2022  a to za předpokladu, že nebude 

překročen limit veřejné podpory v režimu DE MINIMIS. 



 

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

spolkem SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z.s., IČ 41324471, sídlo Jablonecká 21, 460 

01 Liberec 1, dle přílohy č.2, a to za předpokladu, že nebude překročen limit veřejné podpory 

v režimu DE MINIMIS. 

 

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 4 (schváleno) 

 

 

21. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu Evropské 

výstavy poštovních známek LIBEREC 2022 (bod 36.) 

 

Usnesení č. 34/22: Finanční výbor dne 23. 2. 2022 doporučuje zastupitelstvu města schválit: 

 

1.poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec ve výši 250 000,-Kč spolku Evropská 

výstava poštovních známek LIBEREC 2022, z. s., IČ 09330739, se sídlem Kralická 79/11, 

Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec, na podporu Evropské výstavy poštovních známek 

LIBEREC 2022, která se bude konat ve dnech 13. až 16. října 2022. 

 

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

mezi statutárním městem Liberec a spolkem Evropská výstava poštovních známek LIBEREC 

2022, z. s., IČ 09330739, se sídlem Kralická 79/11, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec, 

na podporu Evropské výstavy poštovních známek LIBEREC 2022, která se bude konat ve 

dnech 13. až 16. října 2022, dle přílohy č. 2 

 

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

 

 

22. Informace - Podání žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého 

kraje u projektu IPRÚ "Centrum aktivního života" (bod 201.) 

 

Finanční výbor dne 23. 2. 2022 bere na vědomí tuto informaci.  

 

 

 

23. Různé 

 

Členové finančního výboru se domluvili, že na dalším jednání v březnu 2022 seznámí pracovní 

skupina finanční výbor s výsledky šetření vybraných zaplacených faktur městem za měsíc 

prosinec 2021. 

                                                                                             

                                                                                   Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. 

                                                                                     předseda finančního výboru 

                                                                          (kontrola, potvrzeno, email dne 24. 2. 2022) 

 

V Liberci dne 24. 2. 2022, zapsala Ing. Pavla Ondrová, v. r. 


