
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

3.  zasedání zastupitelstva města dne: 26. 3. 2015 

Bod pořadu jednání:         

Úprava "Zásad prodeje nemovitostí" a "Zásad prodeje pozemků"  
 

 

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.funkce ved.odboru 

Projednáno: RM dne 17. 3. 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     

 

1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví 

statutárního města Liberec  - příloha č.1 
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2. Zásady postupu při prodeji pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví 

statutárního města Liberec – příloha č.2 

 

 

 

a   u k l á d á 

 

1. Tomáši Kyselovi, náměstkovi pro technickou správu majetku města 

            zajistit zveřejnění schválených dokumentů na webu města 

T: neprodleně 

2. Finančnímu výboru –  

projednávat záměry prodeje a výběrová řízení  na prodej nemovitostí ve vlastnictví 

 statutárního města Liberec v hodnotě nad 100.000,- Kč. 

          T: od dubna 2015 
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DŮVODOVÁ  ZPRÁVA 
 

K úpravě „Zásad postupu při privatizaci nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutár-

ního města Liberec“ a „Zásad postupu při privatizaci pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnic-

tví statutárního města Liberec“ (dále jen „Zásady“) přistupujeme z důvodu aktualizace těchto 

předpisů (pocházejí z roku 2012).  

 

Nové vedení města po volbách na podzim 2014 nezřídilo Komisi pro výběrová řízení a prodej 

nemovitostí (KVŘaPN), která zejména kontrolovala  soulad  průběhu prodeje s přijatými „Zá-

sadami“ a předkládala radě města k odsouhlasení návrhy a doporučení prodeje konkrétních 

nemovitostí, kontrolovala správnost výpočtu kupních cen a na základě výběrového řízení do-

poručovala radě města pořadí zájemců o prodej nemovitostí z majetku města.  

 

Rada města dne 17. 3. 2015 ustavila pracovní skupinu pro výběrová řízení (PSVŘ) 

v minimalistické podobě, která se bude scházet pouze v případech, že se do výběrového řízení 

na některou z nemovitostí přihlásí více než jeden zájemce. Pracovní skupinu tvoří předseda – 

garanční náměstek pro odbor majetkové správy (p. Tomáš Kysela, nám. pro technickou sprá-

vu majetku města) a 2 členové: vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic  (pí. Ivana 

Roncová, pověř. ved. odboru majetkové správy a pí. Ivana Němcová, ref. oddělení majetkové 

evidence a dispozic). Tato pracovní skupina bude mít pouze za úkol doporučit radě města 

pořadí zájemců o prodej nemovitostí, bude-li do výběrového řízení přihlášeno více než jeden 

zájemce. 

 

Současně rada města navrhla novou funkci finančního výboru, kterému určila projednávat 

prodej všech nemovitostí nad 100.000,- Kč, což znamená, že bude projednávat záměr i výbě-

rové řízení u těchto nemovitostí. Hodnota nemovitostí bude určena dle Zásad postupu při pro-

deji nemovitostí. 

 

Zároveň byla nahrazena ustanovení zákona č. 40/1960 Sb., občanský zákoník, současně plat-

nými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění a dále bylo upraveno názvosloví: 

slovo privatizace bylo nahrazeno slovem prodej. 

 

Změny jsou v textu „Zásad“ vyžluceny. 

 

Rada města dne 17.3.2015 souhlasila s takto navrženými „Zásadami“ uvedenými v příloze č.1 

a příloze č.2 tohoto materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví SML 

2. Zásady postupu při prodeji pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví SML 

 
































