
Z á p i s   č. 4/2020 

z mimořádného jednání finančního výboru Zastupitelstva města Liberec 

dne 27. 5. 2020 

 

Přítomni:  Ing. Jarmila Levko, Ing. Robert Korselt, Robert Volák, Ing. Martin Hoza, 

Ing. Stanislav Hnělička, Ing. Jan Klíma Ing. František Petrík, Ing. Jan Stárek, 

Ing. Marcela Veitová, Matěj Linhart, Ing. František Homolka ( 11x) 

Nepřítomni:  Mgr. Jan Korytář, Ing. Eva Kočárková ( 2x) 

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

 

Jednání finančního výboru zahájila místopředsedkyně Ing. Jarmila Levko přivítáním 

přítomných členů, přítomno 10 členů, postupně 11, výbor je schopen se usnášet. Všichni 

přítomní členové finančního výboru souhlasili s projednávanými body programu. 

 

1. Kontrola zápisu č. 3/2020 

 

K zápisu č. 3/2020 z jednání FV ze dne 6. 5. 2020 nebyly žádné připomínky.  

 

Usnesení č. 28/20: Finanční výbor dne 27. 5. 2020 schvaluje zápis z jednání finančního výboru 

č. 3/2020.  

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

 

 

2. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt plánované kultivace 

pozemku  (bod 4.) 

 

Usnesení č. 29/20: Finanční výbor dne 27. 5. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit: 

1. poskytnutí dotace ve výši 600.000,-Kč společnosti ARCHA 13 o.p.s., sídlo Rumjancevova 

637/3a, Liberec I, 460 01, IČ 22891161 na projekt plánované kultivace pozemku v roce 2020, 

 

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

společností ARCHA 13 o.p.s., sídlo Rumjancevova 637/3a, Liberec I, 460 01, IČ 22891161 dle 

přílohy č. 2. 

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

 

3. Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Machnín  (bod 6.) 

 

Ing. Schejbal seznámil přítomné s projednávanými majetkovými operacemi a odpovídal na 

dotazy přítomných. 

 

Usnesení č. 30/20: Finanční výbor dne 27. 5. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

směnu pozemků p. č. 148/3o výměře 11 m2, p. č. 172/2o výměře 347 m2, p. č. 172/3o výměře 

315m2, p. č. 172/4o výměře 20 m2, p. č. 172/5o výměře 6 m2, p. č. 174/8o výměře 765  m2, p. 

č. 174/14o výměře 16 m2, p. č. 174/15o výměře 6 m2, p. č. 174/17o výměře 22 m2, p. č. 174/20o 

výměře 11 m2, p.č.174/21o výměře 57 m2, p. č. 174/22o výměře 231 m2, p.č. 174/23o výměře 

293 m2, p. č. 174/24o výměře 187 m2, p. č. 174/25o výměře 75 m2, p. č. 206/17o výměře 37 

m2, p. č. 237o výměře 543 m2,p.č. 255/14o výměře 214 m2, p. č. 255/53o výměře 9 m2, p. č. 

256/19o výměře 174 m2, p. č. 1018/2o výměře 330 m2, p. č. 1022/3o výměře 1110 m2, p. č. 

1022/6o výměře 983 m2, p. č. 1029/8o výměře 6825, p. č.1029/9o výměře 3 m2, p. č. 1167/1o 



výměře 428m2, p. č. 1167/2o výměře 144 m2, p.č.1171/1o výměře 7 m2, p. č. 1171/2o výměře 

25 m2, p. č. 1180o výměře 17 m2, o celkové výměře 12882  m2,vše v k. ú. Machnín,  ve 

vlastnictví Česká republika –s příslušností hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a 

dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 

00 Praha 4 –Nusle, za pozemky p. č. 1020/4o výměře 284m2, p. č. 1020/5o výměře 8 m2, p. č. 

1020/7o výměře 83m2, p. č. 1020/8o výměře 5823 m2, p.č. 1020/9o výměře 79 m2, p. č. 

1020/10o výměře 10 m2, p.č.1020/11o výměře 372 m2, p. č. 1020/12o výměře 209 m2, p. č. 

1020/18 o výměře 7031 m2, p. č. 1020/33o výměře 4 m2, p. č. 1020/34o výměře 1 m2, p. č. 

1020/40o výměře 2730  m2, p. č. 1020/43o výměře 1m2, o celkové výměře 16635 m2, vše v k. 

ú. Machnín, 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 329 040 Kč  bez  DPH do  

třiceti  dnů  ode  dne  doručení  oznámení  osvědčujícího  vklad vlastnického práva k předmětu 

smlouvy do katastru nemovitostí. 

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

 

4. Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Rochlice u Liberce (bod č. 7) 

 

Usnesení č. 31/20: Finanční výbor dne 27. 5. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

směnu pozemků p. č. 1303/31o výměře 54 m2a p. č. 1306/12o výměře 2 m2 (oddělených z 

pozemků p. č. 1303/19 a 1306/11 dle Geometrického plánu č. 2622-67/2019 ze dne 25. 9. 2019)  

o  celkové  výměře  56  m2, k. ú. Rochlice u Liberce,  ve  spoluvlastnictví: [osobní údaj 

odstraněn],  Liberec  6,  za  pozemky p. č. 1306/1 o  výměře  36  m2, p. č. 1306/6o výměře 

34m2a pozemek p. č. 1306/13o výměře 40 m2 (oddělený z pozemku p. č. 1306/4 dle 

Geometrického plánu č. 2622-67/2019 ze dne 25. 9. 2019) o celkové výměře 110 m2, k. ú. 

Rochlice u Liberce, ve vlastnictví: statutární město Liberec, IČO: 00262978, nám. Dr. E. 

Beneše 1/1, Liberec 1, s doplatkem městu ve výši 14618Kč a úhradou nákladů ve výši 

7500,- Kč, vše splatné před podpisem smlouvy. 

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

 

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

 

Usnesení č. 32/20: Finanční výbor dne 27. 5. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit: 

1.záměr prodeje pozemků p. č. 1005/16 o výměře 64 m2a p. č. 1005/17 o výměře 144 m2, vše 

k. ú. Horní Růžodol, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za 

předpokládanou cenu 328 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 

zákonné výši; 

 

2.záměr  prodeje  pozemku  p.  č.  1071  o  výměře  584  m2,  k.  ú.  Vesec  u  Liberce,  formou 

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

VARIANTY č. 1dle  znaleckého  posudku  ve  výši 953 000  Kč,  ke  které  bude  připočítána  

daň  z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

 

3.záměr prodeje pozemku p. č. 880/12 o výměře 27 m2(odděleného z pozemku p. č. 880/1 dle  

Geometrického  plánu  č.  5687-27/2019  ze  dne  6.  5.  2019),  k.  ú.  Liberec,  formou 

výběrového  řízení  s právem  přednosti  vlastníka  pozemků  p.  č  880/6,  p.  č.  880/11  a  p.  

č. 875/1,  k.  ú.  Liberec,  za  cenu  nejvyšší  nabídky,  nejméně  však  za  předpokládanou  cenu 

16 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

 



4.záměr  prodeje  části  pozemku  p.  č.  5980  o  výměře  cca  4  m2,  k.  ú.  Liberec,  formou 

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

19 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

 

5.záměrprodeje  pozemku  p.  č.  244/2  o  výměře  22  m2,  k.  ú.  Vesec  u  Liberce,  formou 

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

15 000 Kč. 

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

 

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

 

Usnesení č. 33/20: Finanční výbor dne 27. 5. 2020 doporučuje zastupitelstvu města neschválit: 

1.záměr  prodeje  pozemku  p.  č.  1055  o  výměře  406  m2,  k.  ú.  Starý  Harcov,  formou 

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

322 000 Kč; 

 

2.záměr  prodeje  pozemku  p.  č.  1260/8  o  výměře  43  m2,  k.  ú.  Starý  Harcov,  formou 

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

26 000 Kč; 

 

3.záměr prodeje pozemku p. č. 76/35 o výměře 20 m2a části pozemku p č. 76/34 o výměře cca 

145 m2, vše k. ú. Nové Pavlovice, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, 

nejméně však za předpokládanou cenu 332 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 

hodnoty v platné zákonné výši; 

 

4.záměr  prodeje  pozemku  p.  č.  2674/1  o  výměře  2509  m2,  vše  k.  ú.  Liberec,  formou 

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

2 240 000 Kč; 

 

5.záměr prodeje části pozemku p. č. 3838/1 o výměře cca 69 m2, k. ú. Liberec, formou 

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

54 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši.  

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

 

7. Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemku – k. ú. Ruprechtice (bod č. 10) 

 

Usnesení č. 34/20: Finanční výbor dne 27. 5. 2020 doporučuje zastupitelstvu města neschválit 

záměr výkupu pozemku p. č. 2125/15 o výměře 276 m2, k. ú. Ruprechtice, ve vlastnictví BV 

Development  Liberec  I. s. r. o.,  IČO 27475948, se sídlem Rybova 1905/25, Nový Hradec 

Králové, 50009 Hradec Králové, za cenu dle znaleckého posudku. 

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

 

8. Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Františkov u Liberce za k. ú. Liberec 

(bod č. 11) 

 

Usnesení č. 35/20: Finanční výbor dne 27. 5. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

záměr  směny  pozemku  p.  č.  51/2  o  výměře  206  m2,  k.  ú.  Františkov  u  Liberce,  ve 

vlastnictví [osobní údaj odstraněn] , Liberec 10, za pozemky p. č. 1878/1 o výměře 136 m2a p. 

č. 1878/2 o výměře 217 m2, (výměra celkem 353 m2), k.ú. Liberec, ve vlastnictví statutárního 



města Liberec, IČO: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 –Staré Město, s doplatkem 

městu dle znaleckého posudku. 

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

 

9. Majetkoprávní operace – úprava ceny pozemku p. č. 483/4 – k. ú. Horní Hanychov (bod č. 

13) 

 

Usnesení č. 36/20: Finanční výbor dne 27. 5. 2020 doporučuje zastupitelstvu města zrušit 

usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 285/2019 ze dne 24. 10. 2019 –bod 3 a schválit záměr 

prodeje pozemku p. č. 483/4 o výměře 963 m2, k. ú. Horní Hanychov, formou výběrového 

řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu dle znaleckého posudku 

ve výši 1 586 000 Kč,ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

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

 

10. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku – SAUL, s. r. o. (bod č. 14) 

 

 

Usnesení č. 37/20: Finanční výbor dne 27. 5. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

záměr prodeje pozemku p. č. 3693 o výměře 837 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení 

za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu dle: VARIANTY č. 2. dle znaleckého posudku 

Ing. M. Bureše ve výši 1 357 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 

zákonné výši. 

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

 

11. Majetkoprávní operace –prodeje pozemků (bod č. 16) 

 

Usnesení č. 38/20: Finanční výbor dne 27. 5. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit: 

1.prodej pozemku p. č. 1668/2 o výměře 16 m2, k. ú. Liberec, kupující: [osobní údaj odstraněn],  

Liberec  3 -Jeřáb, 460 07, za celkovou kupní cenu 21 000 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. 453/7 o  výměře495  m2 (odděleného  zp.  p.  č.  453/1  GP  č.  1132-

13/2020 ze dne 19. 2. 2020) k. ú. Machnín, kupujícím: manželé [osobní  údaj  odstraněn] 

Liberec  14,  460  14,  za  celkovou  kupní  cenu 324 280 Kč (včetně 21% DPH ve výši 

56 280 Kč), splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín  podpisu  kupní  smlouvy  do  

45  dnů  ode  dne  schválení  majetkoprávní  operace Zastupitelstvem města Liberec. 

 

3.prodej pozemku p. č. 2196/2 o výměře 18 m2, k. ú. Liberec, kupujícímu: [osobní údaj 

odstraněn], 460 14 Liberec 14, za celkovou kupní cenu 18 000 Kč, splatnou před podpisem 

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

operace Zastupitelstvem města Liberec. 

 

4.prodej  pozemku p. č.  559/1 o  výměře  24  m2(odděleného  z pozemku  p.  č.559  dle 

Geometrického plánu č. 2821-111/2019 ze dne 2. 1. 2020), k. ú. Ruprechtice, kupujícímu: 

[osobní údaj odstraněn], 460 14 Liberec 14, za celkovou kupní cenu 27 000 Kč, splatnou před 

podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 

majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

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

 



12. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1B (bod č. 18) 

 

Usnesení č. 39/20: Finanční výbor dne 27. 5. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit: 

1.záměr prodeje pozemku p. č. 2046/2 o výměře 106 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového 

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

nejméně však za předpokládanou cenu 103 000 Kč; 

 

2.záměr prodeje pozemku p.č. 3062/3 o výměře 22 m2, k. ú.  Liberec, formou výběrového řízení 

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

však za předpokládanou cenu 22 000 Kč. 

 

3.záměr  prodeje  části  pozemku  p.  č.  245  o  výměře  cca 50  m2,  k.  ú.  Kateřinky  u  Liberce, 

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

22 000 Kč. 

 

4.záměr prodeje části pozemku p. č. 214/1 o výměře cca 70 m2, k. ú. Františkov u Liberce, 

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

72 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

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

 

13. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2B (bod č. 19) 

 

Usnesení č. 40/20: Finanční výbor dne 27. 5. 2020 doporučuje zastupitelstvu města neschválit: 

1.záměr  prodeje  pozemku  p.  č.  1428/13  o  výměře  181  m2,  k.  ú.  Růžodol  I.,  formou 

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

240 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

 

2.záměr prodeje části pozemku p. č. 217/57 o výměře cca 10 m2, k. ú. Františkov u Liberce, 

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

24 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

 

3.záměr prodeje pozemku p. č. 232 o výměře 544 m2a části pozemku p č. 212/1 o výměře cca 

151  m2,  k.  ú.  Ostašov  u  Liberce,  celková  výměra  činí  cca  695  m2,  formou  výběrového 

řízení,  za  cenu  nejvyšší  nabídky,  nejméně  však  za  předpokládanou  cenu 776 000 Kč, ke 

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

 

4.záměr  prodeje  části  pozemku  p.  č.  4936/10  o  výměře  cca  15  m2,  k.  ú.  Liberec,  

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

cenu 35 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

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

 

14. Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Liberec (bod č. 20) 

 

Usnesení č. 41/20: Finanční výbor dne 27. 5. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

záměr směny pozemku p. č. 3231/2 o výměře 480 m2, k. ú. Liberec, ve vlastnictví: manželé 

[osobní údaj odstraněn] , Liberec 1, za část pozemku p. č. 3229/1 o výměře cca 480 m2, k. ú. 

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

Liberec 1, za cenu dle znaleckého posudku. 

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

 



15. Majetkoprávní operace – záměr směny částí pozemků – k. ú. Ruprechtice (bod č. 21) 

 

Usnesení č. 42/20: Finanční výbor dne 27. 5. 2020 doporučuje zastupitelstvu města neschválit 

záměr  směny  části  pozemku  p.  č.  1977/1  o  výměře  cca  46m2,  k.  ú.  Ruprechtice,  ve 

vlastnictví Společenství vlastníků Horská 677/25 Liberec, za část pozemku p.č. 1977/7 o 

výměře cca 46 m2, k. ú. Ruprechtice, ve vlastnictví statutárního města Liberec, za cenu dle 

znaleckého posudku. 

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

 

16. Majetkoprávní operace – revokace usnesení - záměr prodeje pozemku p.č. 1378/9, k. ú. 

Růžodol I (bod č. 22) 

 

Usnesení č. 43/20: Finanční výbor dne 27. 5. 2020 doporučuje zastupitelstvu města zrušit 

usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 13/2020, bod 2. ze dne 30. 1. 2020 

 

a schválit záměr  prodeje  pozemku  p.  č.  1378/9  o  výměře  109  m2 (odděleného  z pozemků  

p.  č. 1361/14, p. č. 1378/4 a p.č. 1382/9 dle Geometrického plánu č. 1707-17/2020 ze dne 10. 

3. 2020), k. ú. Růžodol I, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za  

předpokládanou  cenu  147 000 Kč,  ke  které  bude  připočtena  daň  z přidané  hodnoty v platné 

zákonné výši. 

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

 

17. Majetkoprávní operace – záměr daru  pozemku – výstavba areálu záchranné služby (bod 

č. 23) 

 

Usnesení č. 44/20: Finanční výbor dne 27. 5. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

záměr darovat část pozemku p. č. 1475/1 o výměře cca 9042 m2, k. ú. Rochlice u Liberce, do 

vlastnictví Libereckého kraje, IČO: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 46180 Liberec. 

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

 

 

18. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1C (bod č. 24) 

 

Usnesení č. 45/20: Finanční výbor dne 27. 5. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit: 

1.záměr prodeje pozemku p. č. 1429/143 o výměře 56 m2, k. ú. Rochlice u Liberce, formou 

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

57 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

 

2.záměr prodeje pozemku p. č. 2110/8 o výměře 79 m2, (odděleného z pozemku p. č. 2110/5 

Geometrickým  plánem  č.  5811-11/2020  ze  dne  17.  2.  2020),  k.  ú.  Liberec,  formou 

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

158 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši 

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

 

19. Majetkoprávní operace – změna usnesení - záměr prodeje pozemku (bod č. 25) 

 

Usnesení č. 46/20: Finanční výbor dne 27. 5. 2020 doporučuje zastupitelstvu města zrušit 

usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 262/2019 -bod 2. ze dne 26. 9. 2019 

 



a schválit záměr  prodeje pozemku p. č. 3817/29o  výměře  336  m2 (odděleného  z pozemku  

p.  č. 3817/1 dle Geometrického plánu č. 5752-19094/2019  ze  dne  21.  2.  2020), k. ú. Liberec, 

formou  výběrového  řízení,  s právem  přednosti  vlastníka  pozemků  p.  č.  3817/3  a  p.  č. 

3817/6,  k.ú.  Liberec,  za  cenu  nejvyšší  nabídky,  nejméně  však  za  předpokládanou  cenu 

297000 Kč. 

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

 

20. Návrh rozpočtového opatření č. 5B) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci 

zastupitelstva města (bod č. 31) 

 

Ing. Karban seznámil přítomné s obsahem tohoto materiálu a odpovídal na dotazy přítomných. 

 

Usnesení č. 47/20: Finanční výbor dne 27. 5. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

rozpočtové opatření č. 5B) změny v rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva 

města dle přílohy. 

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

 

21. Návrh rozpočtového opatření č. 5C) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci 

zastupitelstva města (bod č. 32) 

 

Ing. Karban seznámil přítomné s obsahem tohoto materiálu a odpovídal na dotazy přítomných. 

 

Usnesení č. 48/20: Finanční výbor dne 27. 5. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

rozpočtové opatření č. 5C) změny v rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva 

města dle přílohy. 

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

 

22. Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. n/2020, kterou se mění Obecně 

závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství na území města Liberce (bod č. 33) 

 

Ing. Karban seznámil přítomné s obsahem tohoto materiálu a odpověděl na dotazy přítomných. 

 

Usnesení č. 49/20: Finanční výbor dne 27. 5. 2020 doporučuje zastupitelstvu města vydat 

Obecně  závaznou  vyhlášku  statutárního  města  Liberec  č.  n/2020,  kterou  se  novelizuje 

Obecně  závazná  vyhláška  statutárního  města  Liberec  č.  2/2016  o  místním  poplatku  za 

užívání veřejného prostranství na území města Liberce dle příloh č. 1, č. 2. 

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

 

23. Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F – žádost o prominutí smluvní pokuty (bod č. 

35) 

 

Usnesení č. 50/20: Finanční výbor dne 27. 5. 2020 doporučuje zastupitelstvu města neschválit 

prominutí smluvní pokuty ve výši 520 000 Kč, vyměřené na základě nedodržení termínu dle 

smlouvy o dílo č. 201801606 a jejích dodatků, firmě STAV-AGENCY s. r. o., IČ 25482505 se 

sídlem Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou. 

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

 

 



24. Návrh na přidělení dotací z dílčího Sportovního Dotačního fondu SML pro rok 2020 (bod 

č. 46) 

 

Usnesení č. 51/20: Finanční výbor dne 27. 5. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

návrh na přidělení dotací z dílčího fondu Dotačního fondu SML-Sportovního fondu pro rok 

2020 a prokrácení ve výši 50%vsouvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 takto: V rámci 

vyhlášení programu: 

a) 6.1. Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže· s poskytnutím dotací ve výši 3.967.665,- Kč 

žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 1, 

 

2.uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací s žadateli uvedenými jmenovitě v příloze 

č. 1, podle vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze Sportovního fondu uvedené 

v příloze č. 3. 

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

 

25. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na činnost poboček Krajské 

vědecké knihovny a na nákup fondu   (bod č. 47) 

 

Usnesení č. 52/20: Finanční výbor dne 27. 5. 2020 doporučuje zastupitelstvu města schválit 

poskytnutí dotace ve výši 3 200 000,-Kč subjektu Krajská vědecká knihovna v Liberci, 

příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO 

00083194 na činnost poboček Krajské vědecké knihovny v Liberci a na nákup knihovního 

fondu (akvizici) pro rok 2020, 

 

2.uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Liberec a 

Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, příspěvkovou organizací, Rumjancevova 1362/1, 

Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO 00083194 dle přílohy č. 2. 

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

 

25. Různé 

Obsahem diskuze byly organizační záležitosti, např. místo konání finančního výboru s tím, že 

se o tomto bude diskutovat až za přítomnosti předsedy finančního výboru Mgr. Korytáře. 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                   Ing. Jarmila Levko, v. r. 

                                                                                        místopředsedkyně finančního výboru 

 (kontrola, potvrzeno, mail dne 1. 6. 2020) 

 

 

V Liberci dne 29. 5. 2020, zapsala Ing. Pavla Ondrová, v. r. 


