
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

9.  zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 

Bod pořadu jednání:         

Majetkoprávní operace - výkup pozemků 

 

 

 

 

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  20. 10. 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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1)  s c h v a l u j e   výkup pozemku p.č. 2099/2 (vzniklého rozdělením pozemku p.č. 2099 dle 

geometrického plánu č. 2145-96/2015 ze dne 16. 7. 2015),  k.ú. Starý Harcov, o výměře. 

18 m
2
. 

Prodávající manželé JK a DK za kupní cenu  13.000,- Kč, splatnou nejpozději do  30 dnů 

od podpisu této kupní smlouvy. 

Kupující: statutární město Liberec, IČ:00262978, nám. Dr. E. Beneše čp. 1/1, Liberec 1  

 

2. s c h v a l u j e   výkup pozemků p.č. 170/3 (vzniklého oddělením z pozemku p.č. 170/2 dle 

geometrického plánu č. 272-96/2015 ze dne 16. 7. 2015), k.ú. Kunratice u Liberce, o vým. 

3 m
2
 a p.č. 173/3 (vzniklého oddělením z pozemku p.č. 173/2 dle geometrického plánu č. 

272-96/2015), k. ú. Kunratice u Liberce, o výměře 1 m
2
.  

Prodávající S group holding, a. s., IČ: 27334121, se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, 

Liberec 4 - Perštýn, za kupní cenu 3.000,- Kč, splatnou nejpozději do  30 dnů od podpisu 

této kupní smlouvy. 

Kupující: statutární město Liberec, IČ:00262978, nám. Dr. E. Beneše čp. 1/1, Liberec 1  

 

3. s c h v a l u j e  výkup pozemku p.č. 598/1, k.ú. Horní Hanychov, o vým. 41 m
2
.
.
  

Prodávající: DČ - podíl 1/5, ND - podíl 1/5, MH - podíl 1/5, JS -  podíl 1/15, JS - podíl 

1/5, MS - podíl 2/15 za kupní cenu  36.000,- Kč, splatnou nejpozději do  30 dnů od podpi-

su této kupní smlouvy. 

Kupující: statutární město Liberec, IČ:00262978, nám. Dr. E. Beneše čp. 1/1, Liberec 1  

 

 

a   u k l á d á 

 

Tomáši Kyselovi, náměstkovi pro technickou správu majetku města 

zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi 

T: neprodleně 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění: 

Osobní údaje fyzických osob (prodávajících) jsou v souladu s § 16, § 17 a  § 95 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí v zápisu na Magistrátu města Liberec 
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Formulace usnesení zkonzultována s odborem právním a veřejných zakázek před projednáním v radě 

města. 

                                VÝKUP POZEMKŮ                 (3 případy) 

 

1. kat. území: Starý Harcov               pozemek p.č. 2099/2 (oddělený z pozemku p.č. 2099) 

zpracovala : M. Hozáková 

kontrolovala : I. Roncová 

 

druh pozemku : trvalý travní porost 

ochrana : zemědělský půdní fond  

důvod předložení   :  na podnět odboru správy veřejného majetku – provést majetkoprávní vypořá-

dání v souvislosti s akci „Lukášovská – oprava mostu“ 

záměr : výkup částí pozemku 

využití dle územ. plánu : plochy přírody a krajiny – travní poroty a ostatní plochy v krajině, ploch neza-

stavitelné. Pozemky u potoka.  

závazky a břemena : --- 

pronájem pozemku : --- 

zákonná úprava : § 2128 Občanského zákoníku 

 

pozemek  p.č. 2099/2, k.ú. Starý Harcov 

výměra: 18 m
2
 

cena dle znaleckého posudku:   11.580,- Kč 

daň z nabytí nemovitých věcí:         520,- Kč 

 

Celková cena:                 13.000,- Kč 
 

Stanovisko PS:    30. 9. 2014  

dílčí stanoviska: SR: souhlas 

  SM: souhlas 

  HA: souhlas 

  OS: souhlas 

  SK: souhlas 

  ZP: souhlas 

  OD: souhlas 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: Výkup části pozemku  p.č. 2099, k. ú. Starý Harcov  do vlastnictví  SML za účelem 

majetkoprávního vypořádání s vlastníky dotčených pozemků opravou lávky Lukášov-

ská   

 

DOPORUČENÍ MSMA:   Oddělení majetkové evidence a dispozic města doporučuje  výkup do vlastnictví 

SML. 

 

USNESENÍ RM: Rada města dne  17. 3. 2015  souhlasí se  záměrem  výkupu části pozemku p.č.2099, k. ú. 

Starý Harcov,  do vlastnictví SML za cenu dle ZP. 

 

VYJÁDŘENÍ RM:  Rada města dne 20. 10. 2015 souhlasí s výkupem pozemku p.č. 2099/2, vzniklý  rozděle-

ním pozemku p.č. 2099 (dle GP č. 2145-96/2015 ze dne 16. 7. 2015) k.ú. Starý Harcov, o 

vým. 18 m
2
. 

Prodávající manželé JK a DK za kupní cenu  13.000,- Kč, splatnou nejpozději do  30 dnů od 

podpisu této kupní smlouvy. 

 Kupující: statutární město Liberec, IČ:00262978, nám. Dr. E. Beneše čp. 1/1, Liberec 1  
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NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města dne 29. 10. 2015 schvaluje výkup pozemku p.č. 2099/2, vznik-

lý  rozdělením pozemku p.č. 2099 (dle GP č. 2145-96/2015 ze dne 16. 7. 2015) k.ú. Starý 

Harcov, o vým. 18 m
2
. 

Prodávající manželé JK  a DK za kupní cenu  13.000,- Kč, , splatnou nejpozději do  30 dnů 

od podpisu této kupní smlouvy. 

Kupující: statutární město Liberec, IČ:00262978, nám. Dr. E. Beneše čp. 1/1, Liberec 1  
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2. kat. území: Kunratice u Liberce   pozemky p.č. 170/3 (odděl. z pozemku p.č. 170/2) 

p.č. 173/3 (odděl. z pozemku p.č. 173/2) 

zpracovala : M. Hozáková 

kontrolovala : I. Roncová 

druh pozemku : 170/2 ostatní plocha (jiná plocha) 

173/2 trvalý travní porost 

ochrana : 173/2 zemědělský půdní fond  

důvod předložení   :  na podnět odboru správy veřejného majetku – provést majetkoprávní vypořá-

dání v souvislosti s akci „Lukášovská – oprava mostu“ 

záměr : výkup částí pozemků 

využití dle územ. plánu : plochy přírody a krajiny – travní poroty a ostatní plochy v krajině, ploch neza-

stavitelné. Pozemky u potoka.  

závazky a břemena : --- 

pronájem pozemku : --- 

zákonná úprava : § 2128 Občanského zákoníku 

 

pozemky p.č. 170/3 a 173/3, k.ú. Kunratice u Liberce 

výměra celkem:   4 m
2 

cena dle znaleckého posudku:      2.570,- Kč 

daň z nabytí nemovitých věcí:        120,- Kč 

Celková cena:       3.000,- Kč 
 

Stanovisko PS:    30. 9. 2014  

dílčí stanoviska: SR: souhlas 

  SM: souhlas 

  HA: souhlas 

  OS: souhlas 

  SK: souhlas 

  ZP: souhlas 

  OD:souhlas 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: Výkup částí pozemků  p.č. 170/2, 173/2, k. ú. Kunratice u Liberce, do vlastníctví  

SML za účelem majetkoprávního vypořádání s vlastníky dotčených pozemků opravou 

lávky Lukášovská   

 

DOPORUČENÍ MSMA:  Oddělení majetkové evidence a dispozic města doporučuje  výkup do vlastnictví 

SML. 

 

USNESENÍ RM: Rada města dne  17. 3. 2015  souhlasí se  záměrem  výkupu částí pozemků p.č.170/2, 173/2, 

Kunratice u Liberec do vlastnictví SML za cenu dle ZP. 

 

VYJÁDŘENÍ RM:  Rada města dne 20. 10. 2015 souhlasí s výkupem pozemků p.č. 170/3, vzniklý  oddělením 

z pozemku p.č. 170/2 (dle GP č. 272-96/2015 ze dne 16. 7. 2015) k.ú. Kunratice u Liberce, o 

vým. 3 m
2
, p.č. 173/3 vzniklý oddělením z pozemku p.č. 173/2 (dle GP č. 272-96/2015) k. ú. 

Kunratice u Liberce, o výměře 1 m
2
. 

 Prodávající S group holding, a. s., IČ: 27334121, se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, 

Liberec 4 - Perštýn, za kupní cenu 3.000,- Kč, , splatnou nejpozději do  30 dnů od podpisu té-

to kupní smlouvy. 

Kupující: statutární město Liberec, IČ:00262978, nám. Dr. E. Beneše čp. 1/1, Liberec 1  

 

NÁVRH USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo města dne 29. 10. 2015 schvaluje výkup pozemků p.č. 170/3, vzniklý  

oddělením z pozemku p.č. 170/2 (dle GP č. 272-96/2015 ze dne 16. 7. 2015) k.ú. Kunratice u 

Liberce, o vým. 3 m
2
, p.č. 173/3 vzniklý oddělením z pozemku p.č. 173/2 (dle GP č. 272-

96/2015) k. ú. Kunratice u Liberce, o výměře 1 m
2
. 

 Prodávající S group holding, a. s., IČ: 27334121, se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, 

Liberec 4 - Perštýn, za kupní cenu 3.000,- Kč, , splatnou nejpozději do  30 dnů od podpisu té-

to kupní smlouvy. 

Kupující: statutární město Liberec, IČ:00262978, nám. Dr. E. Beneše čp. 1/1, Liberec 1  
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3. kat. území: Horní Hanychov                                                                pozemek p.č. 598/1 

 

zpracovala :         M. Hozáková 

kontrolovala: I. Roncová 

 

druh pozemku : zahrada 

ochrana : zemědělský půdní fond 

důvod předložení   :  žádost spoluvlastníků pozemku p.č. 598/1, k. ú. Horní Hanychov 

záměr : výkup pozemku, pro možné rozšíření komunikace p.č. 535, k. ú. Horní Hany-

chov  

využití dle územ. plánu : stabilizovaná polyfunkční plocha bydlení čistého. 

Pruh podél komunikace.  

závazky a břemena : --- 

pronájem pozemku : --- 

zákonná úprava : § 2128 Občanského zákoníku 

 

výměra:  41 m
2
 

cena dle znaleckého posudku:  34.540,- Kč 

daň z nabytí nemovitých věcí:     1.440,- Kč 

 

Celková cena:                36.000,- Kč 
 

Stanovisko PS:    30. 9. 2014  

dílčí stanoviska: SR: souhlas  

 EP:  souhlas 

  SM: souhlas 

  HA: souhlas, v návrhu nového územního plánu je pozemek zařazen do ploch komunikací 

  SK: souhlas 

  ZP: souhlas 

  OD: souhlas 

 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA: Źádost spoluvlastníků pozemku p.č. 598/1, k. ú. Horní Hanychov o výkup po-

zemku, který bezprostředně souvisí s komunikací a byl by vhodný pro její možné rozší-

ření. 

 

DOPORUČENÍ MSMA:  Oddělení majetkové evidence a dispozic výkup pozemku doporučuje. 

 

USNESENÍ RM: Rada města dne 25. 8. 2015 souhlasí  se   záměrem  výkupu  pozemku p.č. 598/1, k. ú. Horní 

Hanychov, ve spoluvlastnictví DČ, ND, MH, JS, JS, MS, do vlastnictví statutárního města 

Liberec.     

 

USNESENÍ ZM: Zastupitelstvo  města dne  3. 9. 2015 schvaluje záměr výkupu  pozemku p.č. 598/1, k. ú. Hor-

ní Hanychov, ve spoluvlastnictví ve spoluvlastnictví DČ, ND, MH, JS, JS, MS, do vlastnictví 

statutárního města Liberec.     
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VYJÁDŘENÍ RM:  Rada města dne 20. 10. 2015 souhlasí s výkupem pozemku p.č. 598/1, k.ú. Horní Hany-

chov, o vým. 41 m
2
.
.
 Prodávající: DČ  (podíl 1/5), ND (podíl 1/5), MH (podíl 1/5), JS (podíl 

1/15), JS (podíl 1/5), MS (podíl 2/15), za kupní cenu  36.000,- Kč, splatnou nejpozději do  

30 dnů od podpisu této kupní smlouvy. 

Kupující: statutární město Liberec, IČ:00262978, nám. Dr. E. Beneše čp. 1/1, Liberec 1  

 

NÁVRH USNESENÍ ZM:Zastupitelstvo města dne 29. 10. 2015 schvaluje výkup pozemku p.č. 598/1, k.ú. 

Horní Hanychov, o vým. 41 m
2
.
.
 Prodávající: DČ  (podíl 1/5), ND (podíl 1/5), MH (podíl 

1/5), JS (podíl 1/15), JS (podíl 1/5), MS (podíl 2/15), za kupní cenu  36.000,- Kč, splatnou 

nejpozději do  30 dnů od podpisu této kupní smlouvy. 

Kupující: statutární město Liberec, IČ:00262978, nám. Dr. E. Beneše čp. 1/1, Liberec 1  
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