
Z á p i s   č. 11/2019 

z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Liberec 

dne 23. 10. 2019 

 

Přítomni:  Mgr. Jan Korytář, Ing. Robert Korselt, Ing. Eva Kočárková, Ing. Martin Hoza, 

Ing. Jan Klíma, Ing. Pavel Bednář, Ing. Stanislav Hnělička, Matěj Linhart, 

Ing. Jarmila Levko, Ing. Jan Stárek, Ing. Marcela Veitová, Robert Volák 

(12x) 

Nepřítomni:  Ing. František Petrík (1x) 

Za MML:  Ing. Zbyněk Karban, Ing. Zdeněk Jokl, Mgr. Jiří Šolc, Ing. Jaroslav Schejbal,  

Ing. Pavla Ondrová 

 

Jednání finančního výboru zahájil předseda Mgr. Jan Korytář přivítáním přítomných, na 

počátku přítomno 10 členů, postupně 12 členů, výbor je schopen se usnášet. Všichni přítomní 

členové finančního výboru souhlasili s projednávanými body programu i se zařazením 

dodatečně zaslaných materiálů. 

 

1. Kontrola zápisu č. 10/2019 

 

K zápisu č. 10/2019 z jednání FV ze dne 25. 9. 2019 nebyly žádné připomínky.  

 

Usnesení č. 111/19: Finanční výbor schvaluje zápis z jednání finančního výboru č. 10/2019.  

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

 

 

2. Záměry prodejů pozemků  

 

Ing. Schejbal seznámil přítomné s projednávanými případy záměrů prodejů a informoval o 

stažení případu záměru směny pozemků z programu jednání zastupitelstva města.  

 

1.př. 

Usnesení č. 112/19: Finanční výbor dne 23. 10. 2019 doporučuje záměr prodeje pozemku p. č. 

483/4 o výměře 963 m2, k. ú. Horní Hanychov, formou prodeje předem určenému zájemci za 

cenu dle VARIANTY č. 1 dle znaleckého posudku ve výši 1 740 000,- Kč, ke které bude 

připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši.  

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

 

2.př 

Usnesení č. 113/19: Finanční výbor dne 23. 10. 2019 nedoporučuje záměr prodeje části pozemku 

p. č. 6033/1 o výměře cca 100 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší 

nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 170 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z 

přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

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

 

3.př. 

Usnesení č. 114/19: Finanční výbor dne 23. 10. 2019 nedoporučuje záměr prodeje části pozemku 

p. č. 712/1 o výměře cca 200 m2, k. ú. Rochlice u Liberce, formou výběrového řízení, za cenu 

nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 170 000,- Kč. 

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



4.př. 

Usnesení č. 115/19: Finanční výbor dne 23. 10. 2019 nedoporučuje záměr prodeje části pozemku 

p. č. 759/1 o výměře cca 300 m2, k. ú. Horní Růžodol, formou výběrového řízení, za cenu 

nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 252 000,- Kč, ke které bude připočítána 

daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

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

 

5.př. 

Usnesení č. 116/19: Finanční výbor dne 23. 10. 2019 nedoporučuje záměr prodeje pozemku p. 

č. 395 o výměře 851 m2, k. ú. Starý Harcov, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, 

nejméně však za předpokládanou cenu 694 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 

hodnoty v platné zákonné výši. 

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

 

6.př. 

Usnesení č. 117/19: Finanční výbor dne 23. 10. 2019 nedoporučuje záměr prodeje pozemku p. 

č. 4125 o výměře 141 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka 

pozemku p. č. 4124, k. ú. Liberec, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou 

cenu 241 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

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

 

7.př. 

Usnesení č. 118/19: Finanční výbor dne 23. 10. 2019 nedoporučuje záměr prodeje pozemku p. 

č. 1361/4 o výměře 412 m2, k. ú. Vesec u Liberce, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší 

nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 455 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z 

přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

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

 

8.př. 

Usnesení č. 119/19: Finanční výbor dne 23. 10. 2019 nedoporučuje záměr prodeje pozemku p. 

č. 258/3 o výměře 3 656 m2, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, formou výběrového řízení, za 

cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 1 391 000,- Kč. 

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

 

3. Záměr směny pozemků  

 

Dle informace Ing. Schejbala byl tento bod stažen z programu jednání zastupitelstva města. 

 

 

4. Smlouva o poskytnutí investiční dotace pro Komunitní práce Liberec, o.p.s.  

 

Usnesení č. 120/19: Finanční výbor dne 23. 10. 2019  doporučuje schválit smlouvu o poskytnutí 

investiční dotace ve výši 500.000 Kč na úhradu výdajů souvisejících s pořízením profesionálního 

komunálního vysavače pro Komunitní práce Liberec, o.p.s., IČ 27275558, se sídlem Josefinino 

údolí 9/9, Liberec V - Kristiánov, 460 05 Liberec, dle přílohy č. 1 

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

 

 

 

 



5. Návrh rozpočtového opatření č. 7A) - dotace a přesuny SML na rok 2019 v kompetenci rady 

města 

 

Finanční výbor bere na vědomí. 

 

 

6. Pravidla participativního rozpočtu 

  

K tomuto bodu proběhla diskuze například o nákladech města na provozování participativního 

rozpočtu. 

 

Usnesení č. 121/19: Finanční výbor dne 23. 10. 2019 doporučuje schválit pravidla 

participativního rozpočtu dle přílohy.  

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

 

 

7. Poskytnutí individuální dotace organizaci Šance zvířatům, z. s. 

 

Usnesení č. 122/19: Finanční výbor dne 23. 10. 2019 souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 

182.500,- Kč organizaci Šance zvířatům, z.s., Barandov 256, 463 31 Chrastava, IČ: 01443356 

na úhradu veterinárních výloh spojených s vakcinací a kastrací psů a koček na území SML a s 

uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec s 

organizací Šance zvířatům, z.s., Barandov 256, 463 31 Chrastava, IČ: 01443356 dle přílohy 

č.2. 

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

 

 

8. Transformace společnosti Technické služby města Liberce, a. s. na příspěvkovou organizaci. 

 

Mgr. Šolc informoval přítomné o zamýšlené transformaci.  Poté se rozběhla diskuze, ve které 

společně s Ing. Karbanem a Mgr. Korytářem odpověděli na některé otázky přítomných. 

 

Usnesení č. 123/19: Finanční výbor dne 23. 10. 2019 doporučuje schválit transformaci 

společnosti Technické služby města Liberce a.s. na příspěvkovou organizaci dle přílohy č. 1 a 

harmonogram transformace společnosti TSML a.s. dle přílohy č. 5. 

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

 

 

9. Spoluúčast města na rekonstrukci propustku pod železniční tratí Stará Paka - Liberec, v ul. 

28. října v Liberci 

 

K tomuto bodu podal informace a zodpověděl dotazy přítomných Mgr. Šolc. 

 

Usnesení č. 124/19: Finanční výbor dne 23. 10. 2019 souhlasí se spolufinancováním 

rekonstrukce propustku v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec ze strany města v maximální 

výši 8,8 mil. Kč (bez započtení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a Libereckého 

kraje) z rozpočtu města. 

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

 

 



10. Finanční spoluúčast SML v rámci projektu Revitalizace fotbalového stadionu Vesec 

 

K tomuto bodu proběhla větší diskuze, ze které vyplynul zejména fakt, že areál není provozován 

řádným způsobem, je tam volný přístup veřejnosti (často hosté restaurace) a není nijak 

zabezpečen. Pokud má město investovat do areálu jakékoliv prostředky, je třeba toto vyřešit, 

zajistit. Finanční výbor tedy konstatuje, že areál není provozován vhodným způsobem a žádá 

na příští jednání FV zajistit zaslání smluv mezi SML a TJ Sokol Doubí od Ing. Schejbala. 

 

Usnesení č. 125/19: Finanční výbor dne 23. 10. 2019 doporučuje schválit poskytnutí finančních 

prostředků v maximální výši 4,5 mil. Kč spolku TJ Sokol Doubí z. s., IČ 46744592 na případné 

spolufinancování projektu „Revitalizace fotbalového stadionu Vesec“ v rámci žádosti o 

podporu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z Programu 133 530 Podpora 

materiálně technické základny sportu 2017 až 2024. 

Hlasování: pro 7, proti 0 zdržel se 5 (schváleno) 

 

 

11. Podání žádosti o dotaci na projekt Modernizace skokanských můstků v SAJ 

 

K tomuto bodu též proběhla větší diskuze týkající se možných řešení co se skokanskými můstky 

do budoucnosti, jaká je šance pro jejich další úspěšné provozování, kdo by měl být jejich 

případným vlastníkem, kolik finančních prostředků zde již bylo proinvestováno, aspekty MS 

v roce 2009 a další. Byla prodiskutována různá PRO i PROTI. 

 

Usnesení č. 126/19: Finanční výbor dne 23. 10. 2019 doporučuje schválit podání žádosti o 

dotaci na projekt „Modernizace skokanských můstků ve sportovním areálu Ještěd“ v rámci 

výzvy V6 Sport, investice 2020 pro ÚSC Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy včetně 

podání žádosti o výjimku z dotačních pravidel, která se týká přenesené správy areálu Ještěd na 

jinou organizaci a poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města ve výši 7,5 mil. Kč na 

spolufinancování projektu „Modernizace skokanských můstků ve sportovním areálu Ještěd“. 

Hlasování: pro 5, proti 6 zdržel se 1 (nepřijato) 

 

 

12. Návrh rozpočtového opatření č. 7D) a 7E) změny rozpočtu SML v kompetenci 

zastupitelstva města 

 

 

Usnesení č. 127/19: Finanční výbor dne 23. 10. 2019 souhlasí s návrhem rozpočtového opatření 

č. 7D) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města dle přílohy č. 1 

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

 

Usnesení č. 128/19: Finanční výbor dne 23. 10. 2019 souhlasí s návrhem rozpočtového opatření 

č. 7E) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města dle přílohy č. 2 

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

 

 

 

 

 

 

 



13. Různé 

 

V rámci tohoto bodu se diskutovalo například o pravidlech pro vjezd osobních automobilů do 

ulic Pražská a Moskevská. 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                   Mgr. Jan Korytář, v. r. 

                                                                                              předsedající finančního výboru 

 (kontrola, potvrzeno, email dne 29. 10. 2019) 

 

 

V Liberci dne 25.10. 2019, zapsala Ing. Pavla Ondrová, v. r. 


