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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. 04. 2015 

Bod pořadu jednání:       

 

  

MFRB – přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej 

vodovodního a kanalizačního řadu SVS a.s. 

 

  

  

Zpracoval: Dagmar Salomonová 

odbor, oddělení:                                                    odbor strategické koncepce a dotací, odd. rozvojové koncepce 

telefon: 48 524 3579 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Dana Štefanová 

 vedoucí odboru Ing. Martin Čech, pověřený zastupováním funkce vedoucího 

odboru strategického rozvoje a dotací 

Projednáno: v radě města 21.4.2015 

Poznámka:       

Pedkládá: 
 

                    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     
 
 
1. přijetí daru:  

 
1.1 a)  pozemků p.č. 308/5, 309/7, 309/10, 313/28, 313/9, 313/8 a 314/63 vše v k.ú. Horní   

            Hanychov,   
1.1  b)  stavby komunikace (ul. Varšavská) a chodníku vybudované na p.p.č. 308/5, 309/7,  

            309/10, 313/8 a  313/9  vše v k.ú. Horní Hanychov,   
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1.1 c)  veřejného osvětlení (pět ocelových stožárů) vybudované na p.p.č. 308/5, 309/7,   

            313/8,  313/9, 314/62 a 764 vše v k.ú. Horní Hanychov,    
1.1 d)  vodovodního řadu, kanalizační a dešťové kanalizace vybudované na p.p.č.  

           313/8, 313/9,  313/29, 309/7, 308/5 a 764 vše v k.ú. Horní Hanychov, 
 

        od  Ing. Stanislava Bílka, 460 08 Liberec XIX  

 

1.2. vodovodního a kanalizačního řadu + stavby komunikace vybudované  na p.p.č. 

314/62 (vlastník Bimont s.r.o.), p.p.č. 314/63 (vlastník Ing. Bílek), p.p.č. 314/84 

(vlastník pan Jiří Stejskal) a p.p.č. 757 (SML) vše v k.ú. Horní Hanychov  od pana 

Jana Plodka,  460 15 Liberec XV, 
 
1.3. pozemku p.č. 314/62 v k.ú. Horní Hanychov od společnosti BIMONT s.r.o., IČ 

47781262, se sídlem České mládeže 22/11, 460 08 Liberec VIII – Dolní Hanychov, 
 
1.4. pozemku p.č. 314/84 v k.ú. Horní Hanychov od pana Jiřího Stejskala,  100 00 Praha, 
 
1.5. pozemku p.č. 313/29 v k.ú. Horní Hanychov od manželů Ing. Čáp Radovan a Čápová 

Dagmar,  460 08 Liberec 

 

2. prodej vodovodního řadu PE DN 80 v délce 97 m + 1x podzemní hydrant a splaškové 

gravitační kanalizace PVC DN 250 v délce 165,9 m + 8x kanalizační šachta vybudované 

na p.p.č. 757, 314/62, 314/63, 313/9, 313/8, 313/29, 309/7, 308/5 a 464 vše v k.ú. Horní 

Hanychov, společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 

Teplice, IČ: 49099469 za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč  
 

a   u k l á d á 
 
Mgr. Janu Korytářovi, náměstku primátora města, 

po schválení přijetí daru pozemků a staveb dle bodu 1.1. – 1.5. a schválení prodeje vodovod-

ního řadu a gravitační splaškové kanalizace zastupitelstvem města, zajistit uzavření přísluš-

ných darovacích smluv s vlastníky pozemků a staveb a kupní smlouvy s SVS a.s. Teplice.. 
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Důvodová zpráva 

 

V říjnu 2007 byla mezi SML a Ing. Stanislavem Bílkem uzavřena Smlouva o přidělení pro-

středků z MFRB č. 6/07/0177  (usn. ZM 61/07).  Předmětem plnění byla výstavba  vodovod-

ního řadu, splaškové a dešťové kanalizace, komunikace vč. chodníku a VO  (ul. Varšavská – 

I. část) vše v k.ú. Horní Hanychov.  

Technické parametry a rozpočtová cena díla: 

Vodovod  o délce 50 m s rozpočtovou částkou  158.318,-- Kč  vč.  DPH 

Kanalizace splašková o délce 121 m s rozpočtovou částkou 519.829,-- Kč vč. DPH 

Kanalizace dešťová o délce 197 m s rozpočtovou částkou 668.700,- Kč vč. DPH 

Komunikace a zpevněné pl. o výměře 810 m
2
 s rozpočtovou cenou 1.102.381,- Kč vč. DPH 

Veřejné osvětlení – 5 ks stožárů s rozpočtovou cenou 142.086,-- Kč 

Celková rozpočtová cena předmětu díla tak činila 2,591.314,-- Kč vč. DPH a příspěvek města 

z MFRB činil 537.000,-- Kč. 

 

Následně, v listopadu 2007 byla mezi SML a panem Janem Plodkem uzavřena Smlouva o 

přidělení prostředků z MFRB č. 6/07/0179  (usn. ZM 66/06).  Předmětem plnění byla výstav-

ba  vodovodního řadu, splaškové kanalizace a komunikace  (ul. Varšavská – II. část) v k.ú. 

Horní Hanychov.  

Technické parametry a rozpočtová cena díla: 

Vodovod  o délce 48 m s rozpočtovou částkou  127.321,-- Kč  bez DPH 

Splašková kanalizace o délce 44 m s rozpočtovou částkou 144.866,-- Kč bez DPH 

Komunikace a zpevněné pl. o výměře 278 m
2
 s rozpočtovou cenou 392.095,- Kč bez DPH 

Celková rozpočtová cena předmětu díla tak činila 664.282,-- Kč bez DPH (790.495,-- Kč vč. 

DPH) a příspěvek města z MFRB činil 400.000,-- Kč. 

 

Stavby byly řádně dokončeny a zkolaudovány (společnou kolaudaci staveb zajišťoval Ing. 

Bílek). S nabytím pozemků + stavby komunikace Varšavská vč. příslušenství, tj. chodník, 

zpevněné plochy, VO a dešťové kanalizace do vlastnictví města vyslovil  odbor správy veřej-

ného majetku města souhlas.  

Vzhledem k tomu, že stavba komunikace zasáhla i do pozemků dalších vlastníků, je součástí 

navrženého usnesení i bezúplatné nabytí pozemků ve vlastnictví dalších subjektů – p.p.č. 

314/62 v k.ú. Horní Hanychov v současném vlastnictví firmy BIMONT s.r.o., p.p.č. 314/84 

v k.ú. Horní Hanychov ve vlastnictví pan Jiřího Stejskala a p.p.č. 313/29 v k.ú. Horní Hany-

chov ve vlastnictví manželů Čáp Radovan a Dagmar. Vlastníci předmětných pozemků vyslo-

vili s bezúplatným převodem pozemků pod komunikací Varšavská souhlas. 

Kladně byl projednán i následný převod vodovodního a kanalizačního řadu na straně SVS a.s. 

– po projednání v majetkové komisi je SVS a.s. připravena uzavřít s městem kupní smlouvu 

na odkup vodovodního a kanalizačního řadu „ve výši nákladů spojených s převodem“, tj. za 

kupní cenu 1.000,-- Kč.  

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  
 
Příloha č. 1. Snímek z katastrální mapy + ortofoto (ul. Varšavská) 

Příloha č. 2. Návrh zápisu o předání a převzetí stavby + vyjádření majetkové komise SVS a.s. 
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Příloha č. 1.   Snímek z katastrální mapy + ortofoto (ul. Varšavská) 
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Příloha č. 2. Návrh zápisu o předání a převzetí stavby + vyjádření majetkové komise SVS a.s. 
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