
Z á p i s   č. 5/2017 

z jednání finančního výboru zastupitelstva města Liberec 
dne 17. 5. 2017 

 
Přítomni:  Mgr. Jiří Šolc, Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., Jakub Zobín, Ing. Alena 

Dvořáčková, Ladislav Kořínek, Ing. Petr Červa, PhD., Ing. Hana Fialová, 
CSc., Ing. Jiří Kittner, Ing. Helena Šafaříková, Mgr. Zora Machartová, Ing. 
Petr Lajtkep (11x) 

Nepřítomni:  Ing. Pavel Šulc, Ing. Filip Galnor (2x) 
Za MML:  Ing. Zbyněk Karban, Mgr. Jan Korytář - omluven, Ing. Iva Sládková, Bc. 

Jaroslav Schejbal 
 
Předseda Mgr. Šolc zahájil jednání finančního výboru přivítáním všech přítomných, přítomno 
7 členů a výbor je schopen se usnášet – postupně přítomno 9, 10 a 11 členů. Všichni přítomni 
souhlasí s body programu jednání, jak byly navrženy. Hlasováno jednomyslně pro, program 
jednání byl schválen. 
 

1. Kontrola zápisu 
 
K zápisu č. 4/2017 z jednání FV ze dne 19. 4. 2017 nebyly žádné připomínky.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1  
 

2. Plán činnosti finančního výboru zastupitelstva města Liberec na II. pololetí 2017 
 
Mgr. Šolc: Požaduje upravit v plánu činnosti u jednání FV dne 18. října 2017 „sumarizace 
základních dat“ na „první čtení“.  
Bude upraveno a předloženo jako informace zastupitelstvu dne 29. 6. 2017. 
 
Usnesení č. 27/17: Finanční výbor po projednání schvaluje plán činnosti finančního výboru na 
II. pololetí 2017 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 

3. Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a 
činnosti odboru ekonomiky – leden až duben 2017 
 

Ing. Karban: Jedná se o standartní materiál. Daňové příjmy se vyvíjejí dobře v souladu 
s predikcemi, dle kterých byl sestaven rozpočet na rok 2017. Čerpání úvěru se nemění. 
  
Usnesení č. 28/17: Finanční výbor bere informaci na vědomí. 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0  
 

4. Návrh rozpočtového opatření č. 3 statutárního města Liberec na rok 2017 
 
Ing. Karban: Doplnil návrh rozpočtového opatření o tři změny. U odboru strategického rozvoje 
a dotací se doplnila do rozpočtu část došlé dotace určena pro partnerské město Hrádek na Nisou 
a přesun v rozpočtu na dary pro FO. U odboru ekologie a veřejného prostoru přesun v rámci 
odboru – změna položky. 
 



Usnesení č. 29/17: Finanční výbor po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 
návrh rozpočtového opatření č. 3) statutárního města Liberec na rok 2017 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0 (schváleno) 
 

 
5. Prodej pozemku 

Mgr. Šolc: Opět je předkládán prodej pozemku chovatelům poštovních holubů.  
Ing. Kittner: Nesouhlasí s tímto prodejem a navrhuje hlasovat zvlášť. 
Mgr. Šolc: Také nesouhlasí s prodejem. K případu prodeje pozemku letiště, které se kouskuje. 
Dříve se muselo prodat jako celek.  
Ing. Kittner: Také navrhuje hlasovat zvlášť. 
 
Usnesení č. 30/17:  
1. případ 
Finanční výbor po projednání  

doporučuje 

prodej pozemku p. č. 257/3, o výměře 411 m2, k. ú. Pilínkov, za celkovou kupní cenu 264 990 
Kč (včetně 21 % DPH ve výši 45 990 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  

  

  

Usnesení č. 31/17:  
 
2. případ 
Finanční výbor po projednání  

doporučuje 
prodej pozemku p. č. 753, o výměře 163 m2, k. ú. Dolní Hanychov, za celkovou kupní cenu 
103 000 Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec, 
Hlasování: pro 0, proti 9, zdržel se 1 

 
Usnesení č. 32/17:  
 
3. případ 
Finanční výbor po projednání  

doporučuje 
a) s prodejem pozemku p. č. 1428/59, o výměře 325 m2, k. ú. Růžodol I, za celkovou kupní 

cenu 209 000 Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 
do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec, 

b)     se zřízením předkupního práva věcného k pozemku p. č. 1428/59 o výměře 325 m2, jehož 
součástí je stavba, k. ú. Růžodol I. ve prospěch statutárního města Liberec pro případ 
prodeje i jiných způsobů zcizení, toto předkupní právo bude zřízeno bezúplatně, 
Hlasování: pro 3, proti 5, zdržel se 2 

 
  



 
6. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Liberec 

Debata ohledně stanovené ceny prodej pozemku, interních předpisů a cenové mapě. 
Usnesení č. 33/17:  
Finanční výbor po projednání  

doporučuje 
záměr prodeje pozemku p. č. 1711/2, o výměře 152 m2, (odděleného z pozemku p. č. 1711 
Geometrickým plánem č.5070-148/2014 ze dne 9.7.2014), pozemku p. č. 1712, o výměře 
128 m2, pozemku p. č. 1713, o výměře 167 m2 a pozemku p. č. 1722/2, o výměře 68 m2, 
vše v k.ú. Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemků, za cenu 
nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu:  
b) dle znaleckého posudku ve výši 786 000,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 2 

 
 

7. Záměr prodeje pozemku k. ú. Růžodol I 
 
Usnesení č. 34/17:  
Finanční výbor po projednání  

doporučuje 
záměr prodeje části pozemku p.č. 630/1, o výměře cca 550m2 v k.ú. Růžodol I, za 
předpokladu, že bude urbanisticky vyřešeno. 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1 

 
 

8. Různé 
Debata ohledně dluhopisu: 
Ing. Karban: Nyní je smluvní dokumentace u společnosti White  Case. Oproti původním 
plánům se realizace nepatrně protáhne, ale neměl by to být problém. 
 
 
 
 
Příští jednání finančního výboru se uskuteční ve středu dne 21. 6. 2017, pozvánka bude poslána. 
 
 
 
 Mgr. Jiří Šolc, v. r. 
 předseda finančního výboru 
 (kontrola, potvrzeno, mail dne 5. 6. 2017) 
 
 
V Liberci dne 31. 5. 2017, zapsala Ing. Iva Sládková, v. r. 


