
Z á p i s   č. 13/2019 

z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Liberec 

dne 11. 12. 2019 

 

Přítomni:  Ing. Jarmila Levko, Ing. Robert Korselt, Ing. Eva Kočárková, Ing. Martin 

Hoza, Ing. Jan Klíma, Ing. Stanislav Hnělička, Ing. František Petrík Matěj 

Linhart, Ing. Jan Stárek, Ing. Marcela Veitová, Robert Volák, František 

Homolka (12x) 

Nepřítomni:  Mgr. Jan Korytář (1x) 

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

Ing. Pavla Ondrová 

 

Jednání finančního výboru zahájila místopředsedkyně Ing. Jarmila Levko 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. 

 

1. Kontrola zápisu č. 12/2019 

 

K zápisu č. 12/2019 z jednání FV ze dne 27. 11. 2019 nebyly žádné připomínky.  

 

Usnesení č. 145/19: Finanční výbor schvaluje zápis z jednání finančního výboru č. 12/2019.  

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

 

 

2. Záměry prodeje pozemků  (bod 7.) 

 

Ing. Schejbal seznámil přítomné s projednávanými případy prodejů, záměrů prodejů i záměru 

směny pozemků. 

 

Usnesení č. 146/19: Finanční výbor dne 11. 12. 2019 doporučuje neschválit: 

1. záměr prodeje pozemku p. č. 483/5 o výměře 387 m2 a pozemku p. č. 483/4 o výměře 2 830 

m2, vše k. ú. Radčice u Krásné Studánky, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, 

nejméně však za předpokládanou cenu 1 256 000 Kč. 

2. záměr prodeje pozemku p. č. 501 o výměře 1 656 m2, k. ú. Machnín, formou výběrového 

řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 883 000 Kč. 

3. záměr prodeje části pozemku p. č. 5920/1 o výměře cca 25 m2, k. ú. Liberec, formou 

výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 44 000 Kč. 

4. záměr prodeje části pozemku p. č. 1682/3 o výměře cca 100 m2, k. ú. Starý Harcov, formou 

výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 37 000 Kč, 

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

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

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

řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 1 965 000 Kč, ke které 

bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

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

 

 

 



3. Schválení dodatku č. 2 k darovací smlouvě č. j. OLP/1573/2010, 6/010/021 projektu 

"Revitalizace městských lázní na galerijní objekt"  (bod  8.)  

 

Usnesení č. 147/19: Finanční výbor dne 11. 12. 2019 doporučuje schválit uzavření Dodatku č. 2 

k darovací smlouvě č. j. OLP/1573/2010, 6/010/021 ze dne 30. 9. 2010 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 15. 11. 2012 mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem ohledně projektu 

„Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ realizovaného v rámci IPRM Liberec – zóna 

„Lidové sady“, a doporučuje schválit znění Dodatku č. 2 dle přílohy č. 1. 

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

 

 

4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Liberec na roky 2020–2023 (bod 

14.) 

 

Ing. Karban podrobně prezentoval střednědobý výhled rozpočtu města a odpověděl přítomným 

na jejich dotazy. V rámci diskuze k tématu  provozování městského plaveckého bazénu byl 

tajemník FV pověřen opakovaně požádat gesční odbor, aby provozovatel Ještědská sportovní 

dodal informace o svém hospodaření. 

 

Usnesení č. 148/19: Finanční výbor dne 11. 12. 2019  doporučuje schválit střednědobý výhled 

rozpočtu města Liberec na roky 2020 – 2023 dle přílohy č. 1. 

Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 2 (schváleno) 

 

 

5. Návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2020 (bod  15.) 

  

K tomuto bodu proběhla prezentace Ing. Karbana na předchozím jednání finančního výboru. 

 

Usnesení č. 149/19: Finanční výbor dne 11. 12. 2019 doporučuje schválit rozpočet města 

Liberce na rok 2020 dle přílohy č. 1 a 2. 

Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 2 (schváleno) 

 

 

6. Návrh rozpisu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2020 (bod  16.)  

 

Finanční výbor bere na vědomí rozpis rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2020. 

 

 

7. Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 4/2019 o místním poplatku ze psů 

(bod 17.) 

 

 

8. Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu 

(bod  18.) 

 

 

9. Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 6/2019, kterou se mění Obecně 

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

prostranství na území města Liberec (bod  19.) 

 



 

Usnesení č. 150/19: Finanční výbor dne 11. 12. 2019 doporučuje schválit obecně závazné 

vyhlášky č. 4/2019, č. 5/2019 a č. 6/2019 dle příloh. 

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

 

 

10. Směnečný program – snížení úrokové marže (bod 20.) 

 

K tomuto bodu podal informace Ing. Karban. 

 

Usnesení č. 151/19: Finanční výbor dne 11. 12. 2019 doporučuje schválit návrh Dodatku č. 2 

k Dohodě o poplatcích od společnosti Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782 dle přílohy č. 1 a 

návrh Dodatku č. 2 k Dohodě o uspořádání vzájemných práv a povinností a dalším postupu ve 

vztahu k financování Statutárního města Liberce od společnosti Česká spořitelna, a.s., IČ: 

45244782 dle přílohy č. 2 

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

 

 

11. Návrh rozpočtového opatření č. 9B) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci 

zastupitelstva města (bod 21.) 

 

Usnesení č. 152/19: Finanční výbor dne 11. 12. 2019 doporučuje schválit návrh rozpočtového 

opatření č. 9B) změny rozpočtu na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města dle přílohy. 

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

 

 

12. Návrh rozpočtového opatření č. 9C) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci 

zastupitelstva města (bod 22.) 

 

 

Usnesení č. 153/19: Finanční výbor dne 11. 12. 2019 doporučuje schválit návrh rozpočtového 

opatření č. 9C) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města dle přílohy 

1. 

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

 

 

13. Teplárna Liberec, a. s. – smlouva o poskytnutí příspěvku mimo základní kapitál (bod 23.) 

 

Usnesení č. 154/19: Finanční výbor dne 11. 12. 2019 doporučuje schválit poskytnutí 

dobrovolného příplatku akcionáře mimo základní kapitál společnosti Teplárna Liberec, a.s., IČ: 

62241672, se sídlem: Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV-Perštýn, PSČ 460 01, Liberec 

a to ve výši 7.061.251 Kč a dále doporučuje schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí 

dobrovolného příplatku akcionáře mimo základní kapitál společnosti mezi statutárním městem 

Liberec a společností Teplárna Liberec, a.s., IČ: 62241672, dle přílohy č. 1. 

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

 

 

 

 



14. Poskytnutí individuální dotace statutárním městem Liberec na pořádání mezinárodního 

festivalu animovaného filmu ANIFILM 2020 (bod 26.) 

 

Usnesení č. 155/19: Finanční výbor dne 11. 12. 2019 doporučuje schválit poskytnutí dotace ve 

výši 1 500 000 Kč z rozpočtu statutárního města Liberec Občanskému sdružení pro podporu 

animovaného filmu, se sídlem Hradešínská 1542/6, Praha 10 - Vinohrady, PSČ 101 00, IČ 

22813861 na pokrytí části nákladů spojených se zajištěním a organizací mezinárodního 

festivalu animovaného filmu ANIFILM 2020, a dále doporučuje schválit uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Liberec a Občanským 

sdružením pro podporu animovaného filmu, se sídlem Hradešínská 1542/6, Praha 10 - 

Vinohrady, PSČ 101 00, IČ 22813861, dle přílohy č. 4. 

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

 

 

15. Mezinárodní festival animovaného filmu ANIFILM – uzavření smlouvy o spolupráci (bod 

27.) 

 

Usnesení č. 156/19: Finanční výbor dne 11. 12. 2019 doporučuje schválit uzavření Smlouvy o 

spolupráci při přípravě a realizaci Mezinárodního filmového festivalu animovaných filmů 

„ANIFILM“ v Liberci mezi statutárním městem Liberec a společností ANIFILM, spol. s r. o., 

se sídlem Praha 10, Vinohrady, Hradešínská 1542/6, IČ 25138111 za účasti Občanského 

sdružení pro podporu animovaného filmu, se sídlem Hradešínská 1542/6, Praha 10 - Vinohrady, 

PSČ 101 00, IČ 22813861, dle přílohy č.1. 

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 3 (schváleno) 

 

 

16. Podání žádosti projektu IPRÚ Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina (bod 202.) 

 

Finanční výbor bere předloženou informaci na vědomí. 

 

 

17. Časový plán finančního výboru na rok 2020 (bod 203.) 

 

Finanční výbor bere předloženou informaci na vědomí. 

 

 

18. Různé 

 

Mgr. Šolc seznámil přítomné se zařazením dalšího bodu na zastupitelstvo města dne 

12.12.2019, a to transformace TSML na příspěvkovou organizaci. 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                   Ing. Jarmila Levko, v. r. 

                                                                                              předsedající finančního výboru 

 (kontrola, potvrzeno, email dne 16. 12. 2019) 

 

 

V Liberci dne 13. 12. 2019, zapsala Ing. Pavla Ondrová, v. r. 


