
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4.  zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 

Bod pořadu jednání:         

Majetkoprávní operace - změna usnesení - prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy 
 

 

Zpracoval:  Odbor majetkové správy  

odbor, oddělení: oddělení majetkové evidence a dispozic 

telefon: 48 524 3312 

Schválil: vedoucí oddělení Ivana Roncová 

 vedoucí odboru Bc. Jaroslav Schejbal 

Projednáno: RM dne 21. 4. 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       

z r u š u j e     

usnesení č. 3/2015, bod 1 - Zastupitelstva města ze dne 29.1.2015 
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s c h v a l u j eí  

prodej nemovitosti: pozemku p.č. 1443/159, k.ú. Ruprechtice o vým.21 m
2 

kupujícímu: ČEZ 

Distribuce a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická  874/8, Děčín – Děčín IV-Podmokly, PSČ 

405 02 za kupní cenu 35.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 

kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města     

 

 

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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1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K PODPISU KS 

 

Pozemek p.č. 1443/159, k. ú. Ruprechtice   

 

Zpracoval:     M. Hozáková 

Kontroloval:  I. Roncová 

 

 

 Rada města dne  20. 1. 2015, odsouhlasila usnesením č. 34/2015, bod 3  prodej pozemku 

p.č. 1443/159, k. ú. Ruprechtice, pro ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 

874/8, Děčín – Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02 za kupní cenu 35.000,- Kč, splatnou před 

podpisem kupní smlouvy  do 45 dnů (tj.15. 3. 2015) ode dne schválení majetkoprávní operace 

zastupitelstvem města. 

Zastupitelstvo města dne 29. 1. 2015 schválilo  výše uvedený prodej  usn.č.3/2015, bod 1. 

 

Dopisem ze dne  17. 3. 2015 (viz. příloha) žádá v této věci pověřený zástupce firmy ČEZ 

Distribuce, a. s., o prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy do 90 dnů, vzhledem k délce 

schvalovacího procesu na straně kupujícího. 

 

Oddělení majetkové evidence a dispozic  doporučuje  prodloužení lhůty k podpisu kupní 

smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 

Rada města dne 21.4.2015 souhlasila s prodloužením lhůty k podpisu kupní smlouvy do 

90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 

 
Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek  
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