Tisková zpráva
SML se odvolá proti údajnému pochybení
při výstavbě bytů pro MS 2009
Statutární město Liberec se brání proti údajnému porušení rozpočtové kázně v letech 2007 a 2008,
a proto se odvolá proti rozhodnutí Finančního úřadu v Liberci a podá žádost o prominutí odvodu
dotace a penále. Podle finančního úřadu Statutární město Liberec v letech 2007-2008
nepostupovalo v souladu s pravidly pro poskytování dotací na projekt výstavby 254 bytových
jednotek v Zeleném údolí. Jednalo se o výstavbu nových bytů pro potřeby Mistrovství světa
v klasickém lyžování v roce 2009. Projekt připravilo a schválilo tehdejší vedení města v čele s
primátorem Jiřím Kittnerem. Záštitu nad MS2009 převzal v té době premiér Vlády ČR Mirek
Topolánek.
Správce daně označil jednání města Liberce při realizaci části stavby jako porušení rozpočtové kázně.
Problém nachází v jednání, kdy město uhradilo z dotace v roce 2007 část neprovedených prací, které
byly později označeny za méněpráce a namísto nich neuhradilo v roce 2008 sjednané vícepráce. Dále
finanční úřad shledal porušení rozpočtové kázně v neuvedení všech dotčených pozemků v
investičním záměru, který předchází rozhodnutí o přidělení dotace. Jako poslední pochybení vyčítá
Finanční Úřad městu nesplnění čtyř položek - délky inženýrských sítí. Finanční úřad neprovedl místní
šetření, kde by zjistil skutečnou délku sítí tzv. důkazní šetření a vychází z informací, které mohou být
nepřesné.
Statutární město Liberec je toho názoru, že žádná kontrolní zjištění nejsou zásadní, jedná se
nejčastěji o formální chyby, popř. možný rozpor mezi projektem a kolaudačním rozhodnutím.
Důležité je, že zjištěná pochybení nezasahují do smyslu a účelu dotace, město vybudovalo a užívá
předmět dotace zcela v souladu s ustanovením podmínek. Město za poskytnutou státní dotaci a
zapojením vlastních zdrojů postavilo ve stanoveném termínu 254 bytů a k nim příslušející technickou
infrastrukturu v rozsahu investičního záměru a projektové dokumentace. Účel projektu byl beze
zbytku naplněn - v době mistrovství světa 2009 sloužily tyto byty k ubytování účastníků mistrovství a
v současnosti slouží svému účelu jako DPS – domy s pečovatelskou službou. Vedení města se z výše
uvedeného domnívá, že uložená sankce, tedy vrácení 100% dotace + 100% penále je nepřiměřeně
tvrdá a nespravedlivá.
Názor města se opírá mj. o závěr kontroly ÚOHS - Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který
žádné pochybení Statutárního města Liberec při zadání této veřejné zakázky neshledal.
Město Liberec se neprodleně proti nálezu finančního úřadu odvolá a poté se případně obrátí na
Generální finanční ředitelství s žádostí o prominutí vyměřeného odvodu. V případě neúspěchu by
jednorázová platba v plné výši 200 milionů Kč (vrácení dotace) a penále v plné výši 200 milionů Kč

znamenalo značné finanční problémy našeho města. Při neúspěšné obraně bude město žádat o
rozložení plateb tak, aby byly splátky pro město akceptovatelné. Město tento závažný problém řeší
všemi dostupnými prostředky.
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