
Z á p i s   č. 8/2019 

z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Liberec 

dne 26. 6. 2019 

 

Přítomni:  Ing. Robert Korselt, Ing. Pavel Bednář, Ing. Stanislav Hnělička, Ing. Martin 

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

Ing. Marcela Veitová, Robert Volák (10x) 

Nepřítomni:  Mgr. Jan Korytář, Ing. Jarmila Levko, Ing. Eva Kočárková (3x) 

Za MML:  Ing. Zbyněk Karban, Bc. Jaroslav Schejbal, Ing. Zdeněk Jokl, Ing. Pavla 

Ondrová 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že se jednání neúčastnil ani předseda finančního výboru Mgr. Korytář ani 

místopředsedkyně Ing. Levko, zvolili si všichni přítomní členové jako předsedajícího 

Ing. Korselta. Ten  zahájil jednání finančního výboru přivítáním přítomných, celkem přítomno 

10 členů, výbor je schopen se usnášet. Všichni přítomní členové finančního výboru souhlasili 

s projednávanými body programu. 

 

 

1. Kontrola zápisu č. 7/2019 

 

Bylo konstatováno, že Mgr. Šolc nezaslal finančnímu výboru odkaz na zásobník prací TSML, 

jak slíbil, jinak k zápisu č. 7/2019 z jednání FV ze dne 29. 5. 2019 nebyly žádné připomínky.  

 

Usnesení č. 55/19: Finanční výbor schvaluje zápis z jednání finančního výboru č. 7/2019.  

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

 

 

2. Záměry prodejů pozemků  

 

Bc. Schejbal seznámil přítomné s projednávanými případy záměrů prodejů i prodejů pozemků. 

K záměru prodeje pozemku p. č. 890/2 sdělil, že rada města schválila variantu č. 2. 

 

Usnesení č. 56/19: Finanční výbor dne 26. 6. 2019 doporučuje se záměrem prodeje pozemku 

p. č. 1697/2 o výměře 71 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, 

nejméně však za předpokládanou cenu 200 000,- Kč, ke které bude připočtena daň z přidané 

hodnoty v platné zákonné výši. 

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

 

Usnesení č. 57/19: Finanční výbor dne 26. 6. 2019 doporučuje záměr prodeje pozemku p. č. 

890/2 o výměře 932 m2, k. ú. Starý Harcov, s právem přednosti vlastníka stavby na pozemku p. 

č. 891, k. ú. Starý Harcov, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za 

předpokládanou cenu dle varianty č. 2. dle znaleckého posudku ve výši 1 116 000,- Kč, ke které 

bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

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

 

Usnesení č. 58/19: Finanční výbor dne 26. 6. 2019 doporučuje záměr prodeje pozemku p. č. 

1982/12 o výměře 468 m2 (odděleného z pozemku p. č. 1982/1 dle Geometrického plánu č. 2275-



110/2010 ze dne 1. 7. 2010), k. ú. Ruprechtice, s právem přednosti vlastníka stavby na pozemku 

p. č. 1985, k. ú. Ruprechtice, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však 

za předpokládanou cenu 329 000,- 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. 59/19: Finanční výbor dne 26. 6. 2019 doporučuje prodej pozemku p. č. 175, o 

výměře 60 m2 a pozemku p. č. 101/2 o výměře 151 m2 (odděleného z pozemku p. č. 101 dle 

Geometrického plánu č. 2586-15/2019 ze dne 3. 4. 2019), vše k. ú. Rochlice u Liberce, 

kupujícím: manželé Liberec VI - Rochlice, za celkovou kupní cenu 176 660,- Kč (včetně 21% 

DPH ve výši 30 660,- Kč), splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 

smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 

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

 

Usnesení č. 60/19: Finanční výbor dne 26. 6. 2019 doporučuje prodej pozemku p. č. 680, o 

výměře 435 m2, k. ú. Kateřinky u Liberce, kupujícímu: Liberec V - Kristiánov, za celkovou 

kupní cenu 307 340,- Kč (včetně 21% DPH ve výši 53 340,- Kč), splatnou před podpisem kupní 

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

Zastupitelstvem města Liberec.  

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

 

 

4. Záměr výkupu pozemku 

 

Bc. Schejbal informoval přítomné, že rada města k tomuto bodu dala úkoly, a proto byl bod 

nyní stažen z projednávání zastupitelstva města s tím, že bude předložen aktuální materiál na 

další zastupitelstvo města. Ing. Klíma se ptal, jaký s tím pozemkem má město záměr v případě, 

že ho koupí. Ing. Karban odpověděl, že město pozemek hodlá koupit za účelem scelení 

vlastnictví celého areálu, sám by pak navrhoval jej pak prodat. 

 

 

5. Dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2019 

 

Usnesení č. 61/19: Finanční výbor dne 26. 6. 2019 po projednání doporučuje schválit poskytnutí 

dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2019 v 

celkové výši 5.986.083 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 1. 

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

 

 

6. Dotace odboru cestovního ruchu 

 

Usnesení č. 62/19: Finanční výbor dne 26. 6.2019 doporučuje schválit poskytnutí dotace ve 

výši 71.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Liberec subjektu Severočeské muzeum v 

Liberci, příspěvková organizace se sídlem Masarykova 11, 460 01 Liberec 1, IČ 00083232 na 

projekt Listopad 1989. 

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

 



Usnesení č. 63/19: Finanční výbor dne 26. 6.2019 doporučuje schválit poskytnutí dotace ve 

výši 400.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Liberec společnosti IQLANDIA, o.p.s., IČ: 

25444565, se sídlem Nitranská 410/10, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec, na podporu účasti 

žáků škol zřizovaných SML na Tematických vzdělávacích modulech v roce 2019 a v lednu 

2020. 

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

 

 

7. Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2018 

 

Ing. Karban seznámil přítomné s výsledky hospodaření města v roce 2018. 

 

Usnesení č. 64/19: Finanční výbor dne 26. 6. 2019 doporučuje schválit celoroční hospodaření 

statutárního města Liberec a řízených organizací za rok 2018 dle přílohy, a to bez výhrad, a 

schválit účetní závěrku statutárního města Liberec za rok 2018 bez výhrad. 

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

 

 

8. Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu SML na rok 2019 

 

Ing. Karban podal přítomným informace o přípravě návrhu rozpočtu SML na rok 2020. 

Finanční výbor bere na vědomí předloženou informaci. 

 

 

9. Návrh rozpočtového opatření č. 4A) - dotace a přesuny SML na rok 2019 v kompetenci rady 

města 

 

Do zastupitelstva města jde toto rozpočtové opatření jako informace. Finanční výbor bere na 

vědomí. 

 

 

10. Návrh rozpočtového opatření č. č. 4B) - změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci 

zastupitelstva města 

 

Ing. Karban seznámil přítomné členy s obsahem tohoto rozpočtového opatření, které se týká 

promítnutí závěrečného účtu města za rok 2018 do rozpočtu 2019. 

 

Usnesení č. 65/19: Finanční výbor dne 26. 6.2019 doporučuje schválit návrh rozpočtového 

opatření č. 4B) – změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města. 

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

 

 

11. Návrh rozpočtového opatření č. č. 4C) - změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci 

zastupitelstva města 

 

Ing. Karban seznámil přítomné členy s obsahem tohoto rozpočtového opatření. 

 

Usnesení č. 66/19: Finanční výbor dne 26. 6.2019 doporučuje schválit návrh rozpočtového 

opatření č. 4C) – změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města. 

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



12. Návrh rozpočtového opatření č. č. 4D) - změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci 

zastupitelstva města 

 

Ing. Karban seznámil přítomné členy s obsahem tohoto rozpočtového opatření. 

 

Usnesení č. 67/19: Finanční výbor dne 26. 6.2019 doporučuje schválit návrh rozpočtového 

opatření č. 4D) – změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města. 

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

 

 

13. Návrh rozpočtového opatření č. č. 4E) - změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci 

zastupitelstva města 

 

Ing. Karban seznámil přítomné členy s obsahem tohoto rozpočtového opatření. 

 

Usnesení č. 68/19: Finanční výbor dne 26. 6.2019 doporučuje schválit návrh rozpočtového 

opatření č. 4E) – změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města. 

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

 

 

14. Informace o provedených změnách v rozpisu rozpočtu od 1.1.2019 do 31.5.2019 

schválených vedoucím odboru ekonomiky  

 

Ing. Karban seznámil přítomné s provedenými změnami a finanční výbor bere tyto informace 

na vědomí. 

 

 

15. Založení vzdělávací společnosti Nadační fond Listem 21  

 

K danému bodu proběhla diskuze. 

 

Usnesení č. 69/19: Finanční výbor dne 26. 6. 2019 nedoporučuje na základě aktuálně 

předložených materiálů schválit založení nadačního fondu Listem 21. 

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

 

 

16. Různé 

 

V rámci tohoto bodu prezentoval Ing. Karban přítomným střednědobý výhled rozpočtu SML. 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                   Ing. Robert Korselt, v. r. 

                                                                                              předsedající finančního výboru 

 (kontrola, potvrzeno, email dne 3. 7. 2019) 

 

 

V Liberci dne 28. 6. 2019, zapsala Ing. Pavla Ondrová, v. r. 


