STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
8. zasedání zastupitelstva města dne: 30.09.2021
Bod pořadu jednání: 22
Zápis z provedené kontrolní akce KV č. 2/2020 "Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města
Liberec za 2. pololetí 2019"
Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly č. 2/2020, jejíž náplní byla
kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za 2. pololetí 2019.

MML, Odbor kontroly a interního auditu
Zpracoval:

Haidlová Jana, Ing., DiS. - pověřena zastupováním vedoucí odboru kontroly a interního
auditu, tajemnice kontrolního výboru

Schválil:

Haidlová Jana, Ing., DiS. - pověřena zastupováním vedoucí odboru kontroly a interního
auditu, tajemnice kontrolního výboru

Projednáno:

Tento zápis z kontroly byl schválen členy KV na 7. zasedání dne 1.9.2021 usnesením
KV č. 9/2021. Faktickým zpracovatelem zápisu je vedoucí kontrolní skupiny KV č.
2/2020 Lumír Vadovský (SW Konsiliář stále neumožňuje uvést faktické zpracovatele a
schvalovatele).

Projednat ve
výboru ZM:
Předkládá:

Pavlová Marie, Ing. - zastupitelka, předsedkyně kontrolního výboru
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
zápis z kontroly KV č. 2/2020 "Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za 2.
pololetí 2019".
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Důvodová zpráva:
Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly č. 2/2020, jejíž náplní byla kontrola plnění
usnesení Zastupitelstva města Liberec za 2. pololetí 2019. K tomuto zápisu nebyly v řádném termínu
zaslány připomínky.
Kontrolní skupina konstatovala, že vybraná usnesení přijatá Zastupitelstvem města Liberec v 2. pololetí
2019 byla splněna.
V souvislosti s provedenou kontrolu nebyla vydána žádná doporučení.

Přílohy:
Zápis z kontroly KV č. 2/2020
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Zápis
Z provedené kontrolní akce č. 2/2020
„Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za 2. pololetí 2019“
V souladu s ustanovením § 119 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
a na základě Pověření č. 2/2020 ke kontrole vydaného primátorem statutárního města Liberec
Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc. dne 5. března 2020, byla provedena kontrola plnění
usnesení Zastupitelstva města Liberec za 2. pololetí 2019.
Vedoucí kontrolní skupiny: Lumír Vadovský

místopředseda kontrolního výboru

Členové kontrolní skupiny: Václav Smrkovský
Petr Škop

člen kontrolního výboru
člen kontrolního výboru

Průběh kontrolní akce
Zahájení kontroly
Kontrolní akci zahájil vedoucí kontrolní skupiny Lumír Vadovský, dne 15. března 2020.
Členové kontrolní skupiny si z přijatých usnesení Zastupitelstva města Liberec za 2. pololetí
2019 vybrali usnesení, která byla následně kontrolována.
Kontrolní skupina se v některých případech rozhodla oslovit jako kontrolované osoby přímo
vedoucí odborů, do jejichž kompetence kontrolovaná usnesení patří. Osobám odpovědným
za splnění úkolu vyplývajícího z usnesení bude zápis zaslán na vědomí. V některých případech
bylo k provedení šetření využito aplikace „Konsiliář“, ve které je sledováno plnění jednotlivých
úkolů zadaných zastupitelstvem.
Kontrolní zjištění:

Dílčí kontrolní zpráva vypracovaná Petrem Škopem
USNESENÍ Č. 349/2019 - Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec
na přípravu dramaturgie a na provozní výdaje kina Varšava.
Stručný obsah: Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec ve výši 300 000 Kč
na přípravu dramaturgie a na provozní výdaje kina Varšava.
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje
1. poskytnutí finanční dotace ve výši 300 000 Kč spolku Kino Varšava z. s., se sídlem
Frýdlantská 285/16, 460 01 Liberec I – Staré město, IČ 22609768, na přípravu dramaturgie
a na provozní výdaje kina Varšava v roce 2019,
2. uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Liberec mezi statutárním městem Liberec a spolkem Kino Varšava, z. s., se sídlem Frýdlantská
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285/16, 460 01 Liberec I – Staré město, IČ 22609768, na přípravu dramaturgie a na provozní
výdaje kina Varšava v roce 2019, dle přílohy č. 03,
a ukládá
zajistit uzavření tohoto dodatku smlouvy.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní
ruch
T: 20. 12. 2019
Oslovena Mgr. Markéta Sabáčková – vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Usnesení bylo SPLNĚNO.
USNESENÍ Č. 269/2019- Návrh rozpočtového opatření č. 6D) změny rozpočtu SML
na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města.
Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením se celkové příjmy navyšují o 9 473 576 Kč.
V příjmech se o 2 885 000 Kč navyšuje plnění od společnosti EKO-KOM, 1 439 008 Kč tvoří
odvody z odpisů ZŠ a MŠ a některé příjmy se upravují dle skutečnosti. Celkové výdaje
se navyšují o 14 240 636 Kč. Nejvyšší nárůst výdajů je na odboru ekologie, a to ve výši
6 456 622 Kč (např. zvýšení příspěvku na provoz Městským lesům, čištění města – plochy
zeleně, nákup kompostérů), dále na odboru strategického rozvoje a dotací o 4 806 000 Kč (např.
výdaje na vícepráce na ZŠ 5. května), ve Fondu pro opravy a vybavení ostatní se navyšují
výdaje o 3 500 000 Kč na opravy budov. Financování se navyšuje o 4 767 060 Kč, z čehož
6 106 000 Kč představuje zapojení zůstatku fondu kofinancování minulých let. Čerpání
kontokorentního úvěru se snižuje o cca 2,5 mil Kč.
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 6D) změny v rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva
města dle přílohy,
a ukládá
aktualizovat stávající rozpočet statutárního města Liberec na rok 2019 v souladu s přijatým
usnesením.
P: Karban Zbyněk, Ing. - náměstek primátora pro ekonomiku
T: 30. 9. 2019
Oslovena Ing. Pavla Ondrová – vedoucí oddělení rozpočtu a financování
Usnesení bylo SPLNĚNO.
USNESENÍ Č. 275/2019 - Žádost o souhlas zřizovatele k možnému přijetí dědictví
a k nabytí nemovitosti z pozůstalosti Zoologickou zahradou Liberec, příspěvkovou
organizací.

2

Stručný obsah: Ředitel Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace, žádá zřizovatele
o vyjádření stanoviska k možnému přijetí dědictví a k nabytí nemovitosti z pozůstalosti po paní
Jiřině Němečkové.
Zastupitelstvo města po projednání
souhlasí
s přijetím dědictví a s nabytím nemovitosti Zoologickou zahradou Liberec, příspěvkovou
organizací, pro zřizovatele statutární město Liberec, z pozůstalosti paní Jiřiny Němečkové,
tj. bytové jednotky č. 600/4 o velikosti 1 + 1 na adrese Kominická 600/5, Liberec, vymezenou
v budově č. p. 599, 600 v části obce Liberec IV – Perštýn, stojící na pozemcích parcelní
č. 1258/5 a č. 1258/6, která je spojena s podílem 362/21673 na společných částech budovy č. p.
599 a 600 a pozemcích parcelní č. 1258/5 a č. 1258/6, vše v katastrálním území Liberec; ¨
a ukládá
písemně informovat ředitele Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace, o rozhodnutí
Zastupitelstva města Liberec.
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 25. 10. 2019
Osloven Mgr. Pavel Kalous – vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Usnesení bylo SPLNĚNO.
USNESENÍ Č. 339/2019 - Změny v personálním obsazení výboru pro vzdělávání
Zastupitelstva města Liberec
Stručný obsah: Na základě nominací na nové členy výboru pro vzdělávání za hnutí ANO 2011
dochází ke změně v personálním obsazení tohoto výboru.
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
rezignace Mgr. Martina Kubáče na členství ve výboru pro vzdělávání,
odvolává
RNDr. Roberta Gambu z výboru pro vzdělávání,
volí
Simonu Kučerovou do funkce členky výboru pro vzdělávání
Ing. Jana Puhala do funkce člena výboru pro vzdělávání,
a ukládá
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zajistit jmenování nových členů výboru pro vzdělávání.
P: Čech Martin, Ing. - tajemník Magistrátu města Liberec
T: 9. 12. 2019
Osloven Ing. Martin Čech – tajemník Magistrátu města Liberec
Usnesení bylo SPLNĚNO.

Dílčí kontrolní zpráva vypracovaná Václavem Smrkovským
Člen kontrolní skupiny V. Smrkovsky použil pro žjistení splnení ukolu vyplyvajícího ž vybranych
usnesení informace ž aplikace „Konsiliar“.

USNESENÍ Č. 373/2019 Teplárna Liberec, a. s. – smlouva o poskytnutí příspěvku mimo
základní kapitál
Stručný obsah: Zastupitelstvo města na svém 10. zasedání konaném dne 29. 11. 2018, přijatým
usnesením č. 263/2018, schválilo navržený postup přípravy projektu IPRÚ „Rozvoj cyklistické
dopravy – cyklotrasa Odra – Nisa, úsek Košická – Čechova“ spolu s realizací přípravných
a zemních prací a přeložek inženýrských sítí v souvislosti s realizací projektu GreenNet,
a to včetně poskytnutí potřebných finančních prostředků, které předkladatel materiálu vyčíslil
na cca 8,3 mil. Kč bez DPH. V současné době je akce stavebně dokončena a lze tak přistoupit
k finančnímu vyrovnání.
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje
1. 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,
2. 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,
a ukládá
uzavřít s Teplárnou Liberec, a. s., IČ: 62241672, se sídlem: Dr. Milady Horákové 641/34a,
Liberec IV-Perštýn, PSČ 460 01, Liberec smlouvu o poskytnutí dobrovolného příplatku
akcionáře mimo základní kapitál společnosti dle přílohy č. 1.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec
T: 16. 12. 2019
Usnesení bylo SPLNĚNO.
USNESENÍ Č. 355/2019 - Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku, k. ú. Radčice
u Krásné Studánky
Stručný obsah: Jedná se o záměr prodeje pozemku na základě žádosti. Žadatelé žádají o prodej
pozemku p. č. 139/1, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, z důvodu připojení k dalším sousedícím
pozemkům. Cena byla stanovena dle interního předpisu na 84 000 Kč, ke které bude připočítána
daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši.
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Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
záměr prodeje pozemku p. č. 139/1 o výměře 136 m2, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, formou
výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 84 000 Kč,
ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši,
a ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec
T: 31. 1. 2020
Usnesení bylo SPLNĚNO.
USNESENÍ Č. 369/2019 - Směnečný program – snížení úrokové marže
Stručný obsah: Česká spořitelna, a. s. předložila dne 11. 10. 2019 nabídku na úpravu podmínek
stávajícího směnečného programu, jejímž předmětem je úprava úrokové marže a stanovení
nového ukazatele, dle kterého bude tato úroková marže nastavena. Česká spořitelna podmiňuje
snížení marže zrušením svého závazku o sponzoringu SML bez jakékoliv náhrady.
V souvislosti se změnami nejsou účtovány žádné poplatky, vyjma právních nákladů
za vyhotovení dodatků, které budou hrazeny SML na základě ustanovení smlouvy
o směnečném programu. Celková plánovaná úspora SML do splatnosti Směnečného programu
při marži 1,4 % p. a. je cca 41 mil Kč.
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
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,
a ukládá
podepsat dodatek č. 2 k dohodě o poplatcích od společnosti Česká spořitelna, a. s.,
IČ: 45244782 dle přílohy č. 1 a dodatek č. 2 k dohodě o uspořádání vzájemných práv apovinností
a dalším postupu ve vztahu k financování statutárního města Liberce od společnosti Česká
spořitelna, a. s., IČ: 45244782 dle přílohy č. 2.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec
T: 31. 12. 2019
Usnesení bylo SPLNĚNO.
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Dílčí kontrolní zpráva vypracovaná Lumírem Vadovským
USNESENÍ Č. 236/2019 Směna pozemků s Libereckým krajem – výstavba heliportu
Stručný obsah: Potřeba výstavby heliportu na letišti Liberec, který by umožňoval přistávání
vrtulníků i v nočních hodinách se řeší již od roku 2010. Současně navrhovaná směna pozemků
by umožnila výstavbu mobilního heliportu, kterou by financoval Liberecký kraj (dále LK).
Rada města dne 16. 7. 2019 usn. č. 725/2019 schválila záměr této směny. Převod pozemků
na letišti Liberec na LK umožní výstavbu heliportu a převod pozemku ve Františkově bude
legalizovat zahrádkářskou kolonii, která se rozšířila o tento pozemek.
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
směnu pozemku p. č. 1428/90 o výměře 2 614 m2 (odděleného z pozemku p. č. 1428/1 dle
Geometrického plánu č. 1671-66/2019 ze dne 5. 8. 2019) a pozemku p. č. 1428/91 o výměře
1 078 m2 (odděleného z pozemku p. č. 1428/39 dle Geometrického plánu č. 1671-66/2019
ze dne 5. 8. 2019), k. ú. Růžodol I, ve vlastnictví: statutární město Liberec, IČ: 00262978,
nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1, za pozemek p. č. 412/10 o výměře 981 m2 (odděleného
z pozemku p. č. 412/6 dle Geometrického plánu č. 801-12/2019 ze dne 5. 8. 2019), k. ú.
Františkov u Liberce, ve vlastnictví: Liberecký kraj, IČ: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a,
46180 Liberec 2, za účetní hodnotu pozemků, bez doplatku;
a ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Němeček Jiří, Ing., CSc. - náměstek primátora pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou
správu
T: 30. 11. 2019
Osloven Ing. Jaroslav Schejbal – vedoucí odboru majetkové správy
Usnesení bylo SPLNĚNO.
USNESENÍ Č. 243/2019 Plánovací smlouva – Bytový soubor BD Vesec
Stručný obsah: Odbor správy veřejného majetku obdržel žádost o vyhotovení plánovací
smlouvy, která se týká stavby „Bytový soubor BD Vesec“. Plánovaná stavba představuje
vybudování nových bytových jednotek. V rámci předmětné stavby dojde k rozšíření stávajících
komunikací, vybudování nového chodníku, parkovacích míst, veřejného osvětlení, dešťové
kanalizace, vodovodního řadu a realizaci sadových úprav. Veškeré předmětné úpravy se budou
realizovat na pozemku investora p. p. č. 1357/13, k. ú. Vesec u Liberce a pozemcích statutárního
města Liberce p. p. č. 12, p. p. č. 1355/2, p. p. č. 1357/21, p. p. č. 1357/48, k. ú. Vesec u Liberce.
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
uzavření plánovací smlouvy dle přílohy č. 2 na stavbu „Bytový soubor BD Vesec“, v rámci
které dojde k rozšíření stávajících komunikací, vybudování nového chodníku, parkovacích
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míst, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace, vodovodního řadu a realizaci sadových úprav,
které budou realizovány na pozemku investora p. p. č. 1357/13, k. ú. Vesec u Liberce
a pozemcích statutárního města Liberce p. p. č. 12, p. p. č. 1355/2, p. p. č. 1357/21, p. p. č.
1357/48, k. ú. Vesec u Liberce, a to mezi společností DP REAL IMMO stavební, s. r. o.,
IČ: 04528107, Preslova 700/76, Stránice, 602 00 Brno a statutárním městem Liberec,
IČ: 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1;
a ukládá
zajistit podpis smluvního dokumentu.
P: Šolc Jiří, Mgr. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie
T: 15. 10. 2019
Osloven Mgr. Lukáš Hýbner – vedoucí odboru správy veřejného majetku
Usnesení bylo SPLNĚNO.
USNESENÍ Č. 247/2019 Schválení přijetí dotace a spolufinancování vlastního podílu
statutárního města Liberec na projektu pořízení cisternové automobilové stříkačky
pro JSDH Vesec
Stručný obsah: Obec má podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v samostatné
působnosti za povinnost udržovat akceschopnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obce.
21 Dotace je určena na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Vesec.
Pořizovací cena vozidla je 6 896 395 Kč včetně DPH, výše státní dotace je 2 500 000 Kč.
1 000 000 Kč pokryje krajská dotace. Podíl města hrazený z městského rozpočtu činí 3 396 395
Kč. Schválení přijetí dotace a zajištění financování vlastního podílu je požadováno
poskytovatelem dotace.
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
1. přijetí účelové investiční dotace ve výši 2 500 000 Kč z programu Dotace pro jednotky SDH
obcí pro rok 2019 od Ministerstva vnitra ČR – Generální ředitelství HZS ČR na pořízení nové
cisternové automobilové stříkačky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Liberec – Vesec;
2. výši vlastního podílu statutárního města Liberec na dofinancování cisternové automobilové
stříkačky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Liberec – Vesec ve výši 4 396 395 Kč;
a ukládá
zajistit předložení žádosti „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, včetně povinných příloh,
na Generální ředitelství HZS ČR.
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec
T: 30. 9. 2019
Oslovena Ing. Martina Procházková - vedoucí odboru ekonomiky
Usnesení bylo SPLNĚNO.
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Shrnutí:
Kontrola plnění usnesení konstatuje, že vybraná usnesení byla splněna.
Doporučení:
V souvislosti s provedenou kontrolou nebyla žádná doporučení vydána.

Se zápisem z kontroly byli seznámeni a současně obdrželi zápis o výsledku kontroly:
e-mail 2.6.2021
…………………………………
datum seznámení a převzetí

………………………………
Mgr. Markéta Sabáčková
vedoucí odboru cestovního ruchu,
kultury a sportu

e-mail 2.6.2021
…………………………………
datum seznámení a převzetí

………………………………
Bc. Jaroslav Schejbal
vedoucí odboru majetkové
správy

e-mail 2.6.2021
…………………………………

………………………………
Ing. Pavla Ondrová
vedoucí oddělení rozpočtu
a financování

datum seznámení a převzetí
e-mail 2.6.2021
…………………………………
datum seznámení a převzetí

………………………………
Mgr. Pavel Kalous
vedoucí odboru školství
a sociálních věcí

e-mail 2.6.2021
…………………………………
datum seznámení a převzetí

………………………………
Ing. Martina Procházková
vedoucí odboru ekonomiky

e-mail 2.6.2021
…………………………………
datum seznámení a převzetí

………………………………
Mgr. Lukáš Hýbner
vedoucí odboru správy
veřejného majetku
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Na vědomí zasláno dne ………….. e-mailem:
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor statutárního města Liberec
Ing. Zbyněk Karban, náměstek primátora pro ekonomiku
Mgr. Jiří Šolc, náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie
PhDr. Mgr. Ivan Langr, PhD., náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní
ruch

K tomuto zápisu lze do 15 dnů po převzetí podat odůvodněné písemné připomínky.
Tento zápis byl schválen usnesením KV č.

Ing. Marie Pavlová
Předsedkyně kontrolního výboru

V Liberci dne

Lumír Vadovský
vedoucí kontrolní skupiny

…………………………

Petr Škop
člen kontrolní skupiny

…………………………

Václav Smrkovský
člen kontrolní skupiny

…………………………
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Se zápisem byli seznámeni:
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor statutárního města Liberec

………..………………………..
datum a podpis

Ing. Martin Čech
tajemník Magistrátu města Liberec

………..………………………..
datum a podpis

Zápis byl vyhotoven ve 3 originálech.
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