
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

2.  zasedání zastupitelstva města dne: 26. 2. 2015 

Bod pořadu jednání:         

Majetkoprávní operace - bezúplatný převod pozemku 
 

 

Zpracoval:  Odbor majetkové správy  

odbor, oddělení: oddělení majetkové evidence a dispozic 

telefon: 48 524 3312 

Schválil: vedoucí oddělení Ivana Roncová 

 vedoucí odboru Ivana Roncová, pověř.zast.ved.odboru 

Projednáno: RM dne 20. 1. 2015 

Poznámka:       

Předkládá: 

 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 

p. Tomáš Kysela, v. r. náměstek primátora  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

 

a) bezúplatný  převod  pozemku p.č.6430/2, k. ú. Liberec, o vým. 41 m
2
, Společenství 

vlastníků Aloisina výšina 411-416, IČ: 25428870, se sídlem Liberec 5, Aloisina výši-

na 416/12, PSČ 460 05 
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b) zřízení předkupního práva , které se vztahuje k pozemku p.č. 6430/2, k. ú. Liberec,  ve pro-

spěch dárce statutární město Liberec, IČ: 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, Li-

berec 1, jako předkupníka, předkupní právo věcné dle ust. § 2140 a násl. občanského záko-

níku v platném znění  

 

 

a   u k l á d á 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi pro technickou správu majetku města 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací 

T: neprodleně 
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 BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKU (1 případ) 

 
1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ     PRŮVODNÍ LIST 

 

kat. území:  Liberec                                                                              pozemek p.č. 6430/2 
zpracoval:                         M. Hozáková  

kontroloval:                       I, Roncová  

 

druh pozemku:                   ostatní plocha (jiná ploha) 

ochrana:                              

důvod předložení:              žádost společenství vlastníků bytových jednotek v budovách  na pozemcích p.č. 6424-

6429, k. ú. Liberec 

záměr:                                v minulosti vybudovaný zkracovací chodník se schody k popelnicím, v havarijním 

stavu. Žádost společenství o  bezúplatný převod  za účelem jeho opravy . 

využití dle územ. plánu:    stabilizovaná  polyfunkční plocha bydlení městského  

pruh pozemku 

závazky a břemena:            věcné břemeno pro Teplárnu Liberec, a. s. 

pronájem pozemku:            ne           

zveřejněno:  

privatizace dle:                  Zásad postupu při privatizaci pozemků 

urbanistický obvod:                 033                                           
 

Stanovisko PS:      30. 4. 2014 

dílčí stanoviska:     HA: souhlas    

 SR: souhlas   

SM: souhlas 

ZP:  souhlas  

                                SK:  souhlas 

OS: souhlas 

 OD: souhlas 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: Společenství vlastníků  žádá o bezúplatný převod zkracovacího chodníčku se schody 

k popelnicím, vybudovaným v minulosti, který je v havarijním stavu. O převod žádají 

za účelem jeho rekonstrukce. Převod pozemku bude podmíněn úhradou nákladů za 

vyhotovení GP, před realizací převodu. 

Hodnota daru na základě ZP, vypracovaného Ing. Miroslavem Burešem, činí dle 

platné vyhlášky 41.410,- Kč. 

 

DOPORUČENÍ MSMA:. Oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje bezúplatný převod části po-

zemku p.č. 6430, k. ú. Liberec společenství vlastníků  bytových jednotek v budovách na 

pozemcích p.č. 6424 – 6429, k. ú. Liberec. 

 

VYJÁDŘENÍ KVŘaPN:  Komise dne  12. 5. 2014  nesouhlasí s bezúplatným  převodem části pozemku p.č. 

6430, k. ú. Liberec společenství vlastníků  bytových jednotek v budovách na pozemcích 

p.č. 6424 – 6429, k. ú. Liberec a doporučuje jeho prodej za cenu dle interního předpisu

 . 

 

USNESENÍ RM: Rada města dne 20. 5. 2014 souhlasí se  záměrem bezúplatného převodu části pozemku p.č. 

6430, k. ú. Liberec Společenství vlastníků   Aloisina výšina 411-416, IČ: 25428870, Liberec 

5, v budovách na pozemcích p.č. 6424 – 6429, k. ú. Liberec. 

 

USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo  města dne 29. 5. 2014  schvaluje záměr bezúplatného převodu části pozemku 

p.č. 6430, k. ú. Liberec Společenství vlastníků   Aloisina výšina 411-416, IČ: 2548870, Libe-

rec 5, v budovách na pozemcích p.č. 6424 – 6429, k. ú. Liberec. 

 

 

TERMÍN ZVEŘEJNĚNÍ: 26. 9. 2014 – 13. 10. 2014  
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VYJÁDŘENÍ RM:  Rada města dne 20. 1. 2015   souhlasí s bezúplatným převodem  pozemku p.č. 6430/2, k. ú. 

Liberec, o vým. 41 m
2
,  Společenství vlastníků  Aloisina výšina 411-416, IČ: 25428870, se 

sídlem Liberec 5, Aloisina výšina 416/12, PSČ 460 05. 

 
NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města dne 26. 2. 2015  schvaluje: 

a) bezúplatný převod pozemku p.č. 6430/2, k. ú. Liberec o vým. 41 m
2
, Společenství vlastní-

ků   Aloisina výšina 411-416, IČ: 25428870, se sídlem Liberec 5, Aloisina výšina 416/12, 

PSČ 460 05. 

b) zřízení předkupního práva , které se vztahuje k pozemku p.č. 6430/2, k. ú. Liberec,  ve 

prospěch dárce statutární město Liberec, IČ: 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 

Liberec 1, jako předkupníka, předkupní právo věcné dle ust. § 2140 a násl. občanského zá-

koníku v platném znění  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

1. snímek katastrální mapy a GP 5003-204/2014 

2. darovací smlouva – návrh 

3. žádost společenství o převod pozemku 

4. znalecký posudek č.1134/2014 ze dne 21.10.2014 

5. fotodokumentace 
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Příloha č. 1  - snímek katastrální mapy + GP 
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Příloha č.2 – darovací smlouva  
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Příloha č. 3  - žádost společenství 
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Příloha č. 4 – znalecký posudek 
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Příloha č. 5 - fotodokumentace 
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