
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

7.  zasedání zastupitelstva města dne: 3. 9. 2015 

Bod pořadu jednání:         

Majetkoprávní operace -  změna usnesení - směna pozemků s Lesy České republiky, s.p. 

 

Stručný obsah: V květnu 2015 byla schválena směna pozemků mezi Lesy  České repub-

liky a statutárním městem Liberec s  doplatkem městu ve výši  1,802.400,- Kč.   Novým 

usnesením bude přesně uveden původní vlastník Česká republika s právem hospodaře-

ní pro Lesy České republiky s.p. a upravena lhůta k zaplacení doplatku do 30-ti dnů po 

obdržení vyrozumění o provedení vkladu na katastr nemovitostí.  

 

 

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  25. 8. 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       
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z r u š u j e 

usnesení č. 122/2015 zastupitelstva města dne 28. 5. 2015     

 

 

s c h v a l u j e  

směnu  pozemků p.č. 111/3, 111/4, 111/5 (odděl. z pozemku p.č. 111/1) dle GP č. 868-

48/2006 ze dne 10. 3. 2006, o vým. celkem 2.373 m
2
 a pozemku p.č. 111/1 (vymezený a 

zmenšený o pozemky p.č. 111/3, 111/4, 111/5) dle GP č. 1231-61/2014 ze dne 24. 4. 2014, o 

vým. 744 m
2
, vše v k. ú. Horní Hanychov ve vlastnictví Česká republika , s právem hospoda-

ření pro  Lesy České republiky, s. p., IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451, Přemyslova 1106/19, 

Hradec Králové, 501 68, za pozemek p.č. 1940, k. ú. Liberec, o vým. 1.102 m
2
, ve vlastnictví 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám .Dr. E. Beneše, Liberec 1, IČ: 00262978, 

s doplatkem městu ve výši 1,802.400,- Kč, splatným  do 30-ti dnů po obdržení vyrozumění o 

provedení vkladu od příslušného katastrálního úřadu       

 

 

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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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

V květnu 2015 byla schválena směna pozemků mezi Lesy  České republiky a statutár-

ním městem Liberec s  doplatkem městu ve výši  1,802.400,- Kč.   Novým usnesením bu-

de přesně uveden původní vlastník Česká republika s právem hospodaření pro Lesy 

České republiky s.p. a upravena lhůta k zaplacení doplatku do 30-ti dnů po obdržení 

vyrozumění o provedení vkladu na katastr nemovitostí. 

 

 

Rada města dne 19. 5. 2015 souhlasila usn. č. 393/2015,  zastupitelstvo města dne 28. 5. 2015 

schválilo usn. č. 1222015 směnu pozemků p.č. 111/3, 111/4, 111/5 (odděl. z pozemku p.č. 

111/1), dle GP č. 868-48/2006 ze dne 10. 3. 2006, o vým. celkem 2.373 m
2
 a pozemku p.č. 

111/1 (vymezený a zmenšený o pozemky p.č. 111/3, 111/4, 111/5) dle GP č. 1231-61/2014 ze 

dne 24. 4. 2014, o vým. 744 m
2
, vše v k. ú. Horní Hanychov. Tyto pozemky byly vedeny ve 

vlastnictví Lesů České republiky, s. p. Lesy České Republiky, s. p.  jsou však subjektem, kte-

rý má právo hospodařit s majetkem státu, vlastníkem je Česká Republika.  

Dále Lesy České republiky žádají o platbu doplatku ze směnné smlouvy, vzhledem k jeho 

výši, až po zavkladování směnné smlouvy. 

 

Z výše uvedených důvodů Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic  

doporučuje změnu  usnesení : 

Rada města dne 25. 8. 2015 souhlasí se směnou  pozemků p.č. 111/3, 111/4, 111/5 

(odděl. z pozemku p.č. 111/1) dle GP č. 868-48/2006 ze dne 10. 3. 2006, o vým. cel-

kem 2.373 m
2
 a pozemku p.č. 111/1 (vymezený a zmenšený o pozemky p.č. 111/3, 

111/4, 111/5) dle GP č. 1231-61/2014 ze dne 24. 4. 2014, o vým. 744 m
2
, vše v k. ú. 

Horní Hanychov ve vlastnictví Česká republika  s právem hospodaření pro  Lesy 

České republiky, s. p., IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451, Přemyslova 1106/19, Hra-

dec Králové, 501 68za pozemek p.č. 1940, k. ú. Liberec, o vým. 1.102 m
2
, ve vlast-

nictví STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám .Dr. E. Beneše, Liberec 1, IČ: 

00262978, s doplatkem městu ve výši 1,802.400,- Kč, splatným  do 30ti dnů po ob-

držení vyrozumění  o provedení vkladu od příslušného katastrálního úřadu.       

 
Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek před projedná-

ním v radě města. 
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část pozemku ve vlastnictví žadatele navržená ke směně 
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pozemek ve vlastnictví města navržený ke směně 
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