
 1

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:       

Záměr výkupu nemovitostí -  areál fotbalového stadionu - od TJ Sokol Doubí o.s.  

 

Zpracovala: Irena Weinerová 

odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací, oddělení přípravy a řízení 
projektů 

telefon: 485 243 510 

Schválil: vedoucí oddělení  

 vedoucí odboru Ing. Martin Čech, pověřený zastupováním funkce vedoucího 
odboru strategického rozvoje a dotací 

Projednáno: Radou města dne  21.4. 2015 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec      

Mgr. Jan Korytář, v. r. náměstek primátora  
 

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       
s c h v a l u j e      
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záměr výkupu nemovitostí od Tělovýchovné jednoty Sokol Doubí o.s, se sídlem Mařanova 
811, Liberec XXV – Vesec, 463 12 Liberec, IČ 46744592, zapsané na listu vlastnictví č. 2208 
pro katastrální území Vesec u Liberce, obec Liberec. Jedná se o p.p.č. 188/3, p.p.č. 188/4, p.p.č. 
188/18, p.p.č. 188/19, p.p.č. 188/20, p.p.č.188/22, jejíž součástí je stavba občanského vybavení 
č.p. 811, p.p.č. 188/23, jejíž součástí je stavba technického vybavení bez čp./če., p.p.č. 191, 
p.p.č. 193/1, p.p.č. 193/6, p.p.č. 193/7, p.p.č. 193/9, p.p.č. 194/1, p.p.č. 194/3, p.p.č. 194/5, 
p.p.č. 194/6, p.p.č. 195/1, p.p.č. 195/6 a p.p.č. 196.  
Kupní smlouva bude uzavřena za podmínky, že dojde k dohodě o splátkách kupní ceny se 
zástavním věřitelem, Finančním úřadem pro Liberecký kraj, se sídlem 1. máje 97, 460 02 
Liberec. V případě realizace majetkové operace bude požadavek na úhradu splátky kupní ceny 
zařazen do nejbližšího rozpočtového opatření. 
 
 
a  u k l á d á  
 

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit podklady pro schválení majetkoprávní 
operace a uzavření kupní smlouvy. 

 

T: 05/2015 
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Důvodová zpráva 
 
Záměrem této majetkoprávní operace je zajištění veřejné přístupnosti areálu fotbalového 
stadionu ve Vesci, který je nyní v majetku TJ Sokol Doubí, ale kterému hrozí, vzhledem 
k dluhu ve výši cca 8 mil. Kč díky nezaplacené dani z příjmu z roku 2007, exekuce. Město 
by se mohlo stát majitelem celého areálu, pokud zaplatí dlužnou částku, provozovatelem 
by i nadále zůstala TJ Sokol Doubí. S Finančním úřadem v Liberci je předjednána 
možnost rozložení splátek do konce roku 2018. V případě schválení záměru bude 
majetkoprávní operace předložena ke schválení zastupitelstvu v květnu 2015. 
 
Tělovýchovná jednota Sokol Doubí o.s. (dále jen TJ), a její předseda pan Vítězslav Ryvol, 
oslovili statutární město Liberec s žádostí o pomoc při zachování sportovního areálu 
v Mařanově ulici v Liberci – Vesci. Představitelé TJ se obávají, že může dojít k úplné likvidaci 
TJ v důsledku nesplaceného dluhu vůči Finančnímu úřadu. Základem výše dluhu je 
pohledávka, která vznikla neuhrazením daně z příjmu právnických osob. TJ získala v roce 2007 
na základě směnné smlouvy se statutárním městem Liberec pozemky a stavby v k.ú. Vesec u 
Liberce, které měly být předmětem daně z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 
2007. Daň byla doměřena dodatečným platebním výměrem a k zajištění pohledávky 
(neuhrazená daň a příslušenství) zřídil Finanční úřad pro Liberecký kraj Rozhodnutím ze dne 
21.11.2013 zástavní práva ke všem nemovitostem ve vlastnictví TJ, které jsou vedeny na listu 
vlastnictví č. 2208 pro k.ú. Vesec u Liberce, obec Liberec.  

Rozhodnutím o posečkání úhrady daně Finančního úřadu pro Liberecký kraj ze dne 
25.11.2014, kterým bylo TJ povoleno rozložení úhrady daně na splátky, když ke dni 30.6.2015 
je splatný dluh ve výši 8 035 167,00 Kč, ke dni vydání rozhodnutí dluh činil 8 052 167,00 Kč. 
Jak bylo vyjádřeno v žádosti TJ, není v možnostech TJ tuto částku uhradit, a ani její část. 

V případě, že bude schválen záměr výkupu nemovitostí, výše kupní ceny by měla odpovídat 
výši pohledávky Finančního úřadu pro Liberecký kraj. Nezbytným předpokladem pro uzavření 
kupní smlouvy je dohoda s Finančním úřadem o termínech a výši splátek. Podle předběžného 
jednání s ředitelem Finančního úřadu by splátky mohly být rozloženy do období 07/2015 až 
10/2018. V případě čtyř ročních splátek by výše splátky činila cca 2 008 792,- Kč. Přesné 
stanovení výše splátek určí Finanční úřad novým Rozhodnutím, které po dohodě vydá do 
30.6.2015. Splátky by byly hrazeny přímo na účet Finančního úřadu pro Liberecký kraj.  

Dle znaleckého posudku zpracovaného ke dni 28.11.2014 znalcem Ing. Miroslavem Burešem je 
tržní hodnota nemovitostí 28 300 000 Kč, cena dle vyhlášky o oceňování č. 441/2013 Sb. 
v platném znění je 22 861 930 Kč.  

Vzhledem k nedostatku finančních prostředků TJ, by daň z nabytí nemovitých věcí uhradilo, 
jako nabyvatel, statutární město Liberec. 

Mimo zástavních práv zřízených ve prospěch Finančního úřadu pro Liberecký kraj, je na 
pozemku p.č. 193/6 zřízeno věcné břemeno užívání hřiště pro sportovní účely od 8 hod. do 12 
hod. ve prospěch Základní školy, Liberec, Česká 354, Liberec. Uvedené věcné břemeno je 
zapsané v katastru nemovitostí a je zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou. 

Před podpisem kupní smlouvy je také nutné dohodnout podmínky dalšího provozu uvedeného 
sportovního areálu. Tato problematika je předběžně konzultována s odborem majetkové správy 
a odborem cestovního ruchu a sportu. V současné době jsou sportovní areály ve vlastnictví 
města spravovány městskými společnostmi nebo jinými subjekty. Konečné návrhy budou 
předloženy ke schválení do orgánů města neprodleně po provedení vkladu kupní smlouvy 
do katastru nemovitostí. Předběžně se počítá s tím, že provozovatelem areálu bude 
Tělovýchovná jednota Sokol Doubí. 
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V případě schválení záměru výkupu nemovitostí budou dojednány podmínky smlouvy s TJ a s 
Finančním úřadem pro Liberecký kraj, jako zástavním věřitelem. K převodu nemovitostí se 
musí vyjádřit valná hromada TJ. Následně bude předložen návrh usnesení k uzavření kupní 
smlouvy ke schválení orgánům města. Po uzavření kupní smlouvy a provedením zápisu o 
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí je možno zveřejnit záměr pronájmu 
nemovitostí na úřední desce a předložit návrh usnesení na uzavření nájemní smlouvy na 
pronájem konkrétnímu nájemci orgánům města.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 – Snímek katastrální mapy  
Příloha č. 2 – Výpis z katastru nemovitostí  - List vlastnictví č. 2208 
Příloha č. 3 – Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Doubí o.s.   
Příloha č. 4 – Rozhodnutí Finančního úřadu o posečkání úhrady daně 
Příloha č. 5 – Foto areálu 
Příloha č. 6 – Stanovisko odboru majetkové správy k provozování sportovního areálu  
                       v Mařanově ul. 

 



 
 
 

































 
 



 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 
 
 



VYJÁDŘENÍ K ZAMÝŠLENÉMU P ŘEVODU SPORTOVNÍHO AREÁLU VESEC   

 
Zpracoval: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové 

správy 
Projednáno: Petr Machatý, vedoucí oddělení správy majetku a 

zařízení 
Ivana Roncová, vedoucí oddělení majetkové evidence a 
dispozic 
Miroslav Hozák, referent oddělení správy objektů a 
zařízení /technik sportovních zařízení/ 
 

Dne:  13.4.2015  
  

  

Dne 9.4.2015 bylo provedeno místní šetření na sportovním areálu Vesec /TJ SOKOL 
DOUBÍ/, týkající se prohlídky venkovních ploch (budovy nebyly zpřístupněné). 
Prohlídka byla provedena p. Miroslavem Hozákem a p. Jaroslavem Schejbalem. 
Stávající stav: 
Poškozené palisády 
Poškozené oplocení 
Poškozené lavičky  
Poškozené žárově zinkované zábradlí kolem herní plochy 
 
Odhad nutných - okamžitých nákladů na opravy:  
Celková částka: 250 000,- Kč          Základ daně: 206 600,- Kč          Daň: 43 400,- Kč 
 
Předpokládané náklady na havarijní stavy /každý rok/ 
Celková částka: 200 000,- Kč          Základ daně: 165 280,- Kč          Daň: 34 720,- Kč 
 
Náklady na výměnu povrchu: 
Odstranění a likvidace stávajícího povrchu,     
+ trávník 3. generace 71m x110 m tj. 7810 m2    Kč 7.185.000,- 
 
 
Současný stav povrchu: 
Umělý povrch vykazuje značné poškození a zanedbanou údržbu /viz. Fotodokumentace, která 
je přílohou/. 
Na hřišti lokálně chybí výplňový materiál. Ihned bude nutné, aby povrch byl dokonale 
zameten,  kartáčován a případně doplněna správná výška plnícího materiálu, tak aby  
nedocházelo k dalším změnám , abychom udrželi stávající hřiště v provozuschopném stavu co 
nejdéle.  
 
Hřiště se musí pravidelně urovnávat a kartáčovat, když se zanedbává, jeho kvalita i životnost 
logicky klesají. Pokud byla plánovaná maximální životnost povrchu 10 let, tak se blížíme na 
hranici životnosti, neboť kolaudace proběhla v srpnu 2006. 
  



 
 

 



 

 

 


