
Z á p i s   č. 7/2019 

z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Liberec 

dne 29. 5. 2019 

 

Přítomni:  Ing. Jarmila Levko, Ing. Pavel Bednář, Ing. Stanislav Hnělička, Ing. Martin 

Hoza, Ing. Jan Klíma, Matěj Linhart, Ing. František Petrík, Ing. Jan Stárek, 

Ing. Eva Kočárková, Ing. Marcela Veitová, (10x) 

Nepřítomni:  Mgr. Jan Korytář, Robert Volák, Ing. Robert Korselt 

Za MML:  Ing. Zbyněk Karban, Mgr. Jiří Šolc, Mgr. Petr Židek, MPA, Ing. Milan 

Červenka, Ing. Zdeněk Jokl, Ing. Pavla Ondrová, Ing. Jana Krebsová 

 

 

Místopředsedkyně finančního výboru Ing. Levko zahájila jednání finančního výboru přivítáním 

přítomných, na počátku přítomno 9 členů, postupně 10 členů, výbor je schopen se usnášet. 

Všichni přítomní členové finančního výboru souhlasili s projednávanými body programu. 

 

1. Kontrola zápisu č. 6/2019 

 

K zápisu č. 6/2019 z jednání FV ze dne 24. 4. 2019 nebyly žádné připomínky.  

 

Usnesení č. 42/19: Finanční výbor schvaluje zápis z jednání finančního výboru č. 6/2019.  

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

 

 

2. Záměry prodejů pozemků  

 

K projednávaní případů záměrů prodejů i prodeje pozemků byla přítomna Ing. Krebsová. 

 

Usnesení č. 43/19: Finanční výbor dne 29. 5. 2019 nedoporučuje záměr prodeje pozemku p. č. 

198 o výměře 1649 m2, k. ú. Rudolfov, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, 

nejméně však za předpokládanou cenu 595 000,- Kč. 

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

 

Usnesení č. 44/19: Finanční výbor dne 29. 5. 2019 nedoporučuje záměr prodeje části pozemku 

p. č. 1482/75 o výměře cca 50 m2, k. ú. Rochlice u Liberce, formou výběrového řízení, za cenu 

nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 105 000,- Kč, ke které bude připočtena 

daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

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

 

Usnesení č. 45/19: Finanční výbor dne 29. 5. 2019 nedoporučuje záměr částí prodeje pozemku 

p. č. 574/4 o výměře cca 42 m2, k. ú. Františkov u Liberce a pozemku p. č. 844/4 o výměře cca 

38 m2, k. ú. Růžodol I., formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za 

předpokládanou cenu 132 000,- Kč, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty v platné 

zákonné výši. 

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

 

 

 

 



 

3. Prodeje pozemků  

 

Usnesení č. 46/19: Finanční výbor dne 29. 5. 2019 doporučuje prodej pozemku p. č. 3213/5 o 

výměře 25 m2, a pozemku p. č. 3213/4 o výměře 115 m2, (vzniklých rozdělením pozemku p. č. 

3213 dle Geometrického plánu č. 5455-11477/2017 ze dne 28. 11. 2017), vše v k. ú. Liberec, 

výměra celkem 140 m2, vlastníkovi objektu technické vybavenosti na pozemku p. č. 3213/5, k. 

ú. Liberec, GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 

940/96, Klíše, PSČ 400 01 za celkovou kupní cenu 160 930,- Kč (včetně DPH 21% ve výši 

27 930,- Kč) splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů 

ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

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

 

 

4. Kalkulace nákladů a výnosů tramvajové trati Liberec – Jablonec 

 

Ing. Červenka, finanční ředitel DPMLJ, představil finančnímu výboru  alokační model DPMLJ. 

Blíže se poté věnoval kalkulaci výnosů a nákladů tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem. 

Závěrem v diskuzi zodpověděl dotazy členů finančního výboru.  

 

 

5. Návrh výboru pro sociální věci a bezpečnost na přidělení dotací z dílčího Fondu zdraví a 

prevence Dotačního fondu SML pro rok 2019   

 

Usnesení č. 47/19: Finanční výbor dne 29.5.2019 doporučuje schválit návrh výboru pro sociální 

věci a bezpečnost na přidělení dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML 

pro rok 2019. 

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

 

 

6. Návrh výboru pro sport na přidělení dotací z dílčího Sportovního Dotačního fondu SML 1. 

kola 2019 

 

Usnesení č. 48/19: Finanční výbor dne 29.5.2019 doporučuje schválit návrh výboru pro sport 

na přidělení dotací z dílčího Sportovního Dotačního fondu SML 1. kola 2019. 

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

 

 

7. Návrh výboru pro vzdělávání na přidělení dotací z Fondu vzdělávání DF SML pro rok 2019 

 

Usnesení č. 49/19: Finanční výbor dne 29.5.2019 doporučuje schválit Návrh výboru pro 

vzdělávání na přidělení dotací z Fondu vzdělávání DF SML pro rok 2019. 

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

 

 

 

 

 

 



8. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec ve výši 400.000,- Kč spolku 

Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci na pořádání Festivalu dětského čtenářství 

 

Usnesení č. 50/19: Finanční výbor dne 29.5.2019 doporučuje schválit poskytnutí dotace z 

rozpočtu statutárního města Liberec ve výši 400.000,- Kč spolku Sdružení pro veletrhy dětské 

knihy v Liberci na pořádání Festivalu dětského čtenářství. 

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

 

 

9. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec ve výši 300.000,- Kč subjektu G300 

- spolek na uspořádání projektu s pracovním názvem "Liberec 2019, 30 let svobody“ 

 

Usnesení č. 51/19: Finanční výbor dne 29.5.2019 doporučuje schválit poskytnutí dotace z 

rozpočtu statutárního města Liberec ve výši 300.000,- Kč subjektu G300 - spolek na uspořádání 

projektu s pracovním názvem "Liberec 2019, 30 let svobody“. 

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

 

 

10. Návrh rozpočtového opatření č. 3A) - dotace a přesuny SML na rok 2019 v kompetenci 

rady města (informace na vědomí) 

 

Do zastupitelstva města jde toto rozpočtové opatření jako informace. 

 

Usnesení č. 52/19: Finanční výbor dne 29.5.2019 bere na vědomí návrh rozpočtového opatření 

č. 3A) - dotace a přesuny SML na rok 2019 v kompetenci rady města. 

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

 

 

11. Informace  o naplňování příjmů a výdajů města včetně aktuální zadluženosti – leden až 

duben 

 

Ing. Karban seznámil finanční výbor s finanční situací města včetně aktuální zadluženosti od 

ledna do dubna 2019.  

 

Usnesení č. 53/19: Finanční výbor dne 29.5.2019 bere na vědomí informaci  o naplňování 

příjmů a výdajů města včetně aktuální zadluženosti – leden až duben. 

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

 

 

12. Návrh dodatku ke smlouvě o zástavě cenných papírů mezi SML a Teplárnou Liberec, a.s. 

týkajícího se úvěru přijatého Teplárnou od Komerční banky 

 

Ing. Karban seznámil přítomné s tímto dodatečně zařazeným bodem. Návrh dodatku vychází z 

požadavku Komerční banky na čtvrtletní informování městem o stavu zastavených akcií. Akcie 

jsou vedeny u České spořitelny, která nesouhlasila s jejich převodem do Komerční banky. 

Komerční banka tak nemůže průběžně sledovat stav zástavy a plnění závazku SML tyto akcie 

dále nezatěžovat a nezcizovat. Z dodatku ke smlouvě neplyne žádné riziko sankcí. 

 



Usnesení č. 54/19: Finanční výbor dne 29.5.2019 doporučuje schválení návrhu dodatku ke 

smlouvě o zástavě cenných papírů mezi SML a Teplárnou Liberec, a.s. týkajícího se úvěru 

přijatého Teplárnou od Komerční banky. 

Hlasování: pro 5, proti 0 zdržel se 5 (nepřijato) 

 

 

13. Různé 

 

Témata, o kterých se diskutovalo, byla např.: 

 

-rozklikávací rozpočet 

-zásobník prací TSML – Mgr. Šolc slíbil zaslat finančnímu výboru odkaz na zásobník prací 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                   Ing. Jarmila Levko, v. r. 

                                                                                              předseda finančního výboru 

 (kontrola, potvrzeno, email dne 4. 6. 2019) 

 

 

V Liberci dne 31. 5. 2019, zapsala Ing. Pavla Ondrová, v. r. 


