
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

10.  zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2015 

Bod pořadu jednání:         

Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - ul. Hrazená 

 

Stručný obsah: Úřad  pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí  k  bezúplat-

nému převodu pozemek p.č. 5833/3 v k.ú. Liberec, který má charakter veřejné komuni-

kace a  plynule navazuje na   pozemek  p.č. 5833/1 v k. ú. Liberec (ul. Hrazená). Záměr 

převodu  nemovitosti byl schálen formou přijetí daru v ZM  již  v roce  2006. Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových nyní žádá o uzavření Smlouvy o bezúplatném 

převodu vlastnického práva k nemovitým věcem nejpozději do konce roku 2015, neboť 

po novém roce bude novela zákona č. 219/2000 Sb. a hrozí , že bude nutnost předkládat 

tyto smlouvy ke schválení ministerstvu financí 

 

 

Zpracoval:  Odbor majetkové správy  

odbor, oddělení: oddělení majetkové evidence a dispozic 

telefon: 48 524 3313 

Schválil: vedoucí oddělení Ivana Roncová 

 vedoucí odboru Bc. Jaroslav Schejbal 

Projednáno: RM dne  18. 11. 2015 

Poznámka:       

Předkládá: 

 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 

p. Tomáš Kysela, v. r. náměstek primátora  

   

Návrh usnesení 
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Zastupitelstvo města po projednání       

      

 

 

s c h v a l u j e 

 

bezúplatné nabytí pozemku p.č. 5833/3 o výměře 21 m
2 

v  k.ú. Liberec od : Česká republika 

– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 

Praha 2, IČ: 69797111 a uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva 

k nemovité věci č. 3153/ULB/2015 dle přílohy č.1 

 

 

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 

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí k bezúplatnému převodu po-

zemek p.č. 5833/3 v k.ú. Liberec, který má charakter veřejné komunikace a plynule na-

vazuje na pozemek p.č. 5833/1 v k.ú. Liberec (ul. Hrazená). Záměr převodu nemovitosti 

byl schálen formou přijetí daru v ZM již v roce 2006. Úřad pro zastupování státu ve vě-

cech majetkových nyní žádá o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického 

práva k nemovitým věcem nejpozději do konce roku 2015, neboť po novém roce bude 

novela zákona č. 219/2000 Sb. a hrozí , že bude nutnost předkládat tyto smlouvy ke 

schválení ministerstvu financí. 

 

Rada města dne 18.4.2006 usn.č.188/06 bod IV. souhlasila a ZM dne 30.3.2006 usnesením 

č.42/06 schválilo přijetí daru (bezúplatný převod) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových pozemku p.č. 5833/3, k.ú. Liberec. Konečný návrh Smlouvy o bezúplatném pře-

vodu vlastnického práva k nemovité věci č. 3153/ULB/2015 byl předán na město 19.6.2015. 

 

Popis majetkoprávní operace: 

 
kat. území: Liberec                  pozemek p.č. 5833/3 
druh pozemku : jiná plocha – ostatní plocha 

  (pozemek má charakter veřejné komunikace a navazuje na pozemek p.č. 

5833/1 (komunikace (ul. Hrazená) 

ochrana : --- 

důvod předložení   : nabídka bezúplatného nabytí nemovitosti od Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových 

záměr : bezúplatné nabytí nemovitostí 

využití dle územ. plánu :  

závazky a břemena :--- 

pronájem pozemku :--- 

zákonná úprava dle  : § 22 zákona č. 219/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §2055 a násl.  záko-

na č. 89/2012, Obč. zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 

pozemek p.č. 5833/3 výměra:  21 m
2
 

 

 

Podmínky bezúplatného převodu: 

- Vlastnické právo k nemovitým věcem se bezúplatně převádí ve veřejném zájmu v souladu s ust. § 9 

zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

- Nabyvatel přijímá převáděnou nemovitou věc do svého vlastnictví tak, jak stojí a leží dle § 1918 občan-

ského zákoníku 

- Účetní hodnota nemovitých věcí –  pozemků  u p.č. 5833/3 je     105,- Kč 

 

 

DOPORUČENÍ MSMA: Oddělení majetkové evidence a dispozic nabytí nemovitostí doporučuje 

 

 

NÁVRH USNESENÍ RM: Rada města dne 18.11.2015 souhlasí s bezúplatným nabytím nemovitostí p.č. 

5833/3 o výměře 21 m
2
 v k.ú. Liberec od: Česká republika –Úřad pro zastupová-

ní státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00, Praha 2, 

IČ:69797111 a s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva 

k nemovitým věcem č. 3153/ULB/2015 
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NÁVRH USNESENÍ ZM:  Zastupitelstvo města Liberec dne 26.11.2015 schvaluje bezúplatné nabytí nemovi-

tostí p.č. 5833/3 o výměře 21 m
2
 v k.ú. Liberec od: Česká republika –Úřad pro za-

stupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00, Praha 

2, IČ:69797111 a uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva 

k nemovitým věcem č. 3153/ULB/2015 

 

 

Formulace usnesení byla konzultována s  odborem právním a veřejných zakázek před 

projednáním v radě města. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 
1. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 3153/ULB/2015 

2. Katastrální mapa se zákresem vlastnictví a fotodokumentace 
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 Příloha č. 1 - Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 

č. 3153/ULB/2015 
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Příloha č. 2 - Mapa pozemku p.č. 5833/3 v k.ú. Liberec se zákresem vlastnictví 

  



 9 

Foto p.č. 5833/3 v k.ú. Liberec 
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