STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
1. zasedání zastupitelstva města dne: 27.01.2022
Bod pořadu jednání: 8
Majetkoprávní operace – schválení dodatku ke smlouvě o bezúplatném převodu od ČR-ÚZSVM –
budova URAN
Stručný obsah: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedl na město
v roce 2005 budovu Uran, kde byla v Čl. V odst. 1 uvedena podmínka využití budovy pouze za
účelem výkonu veřejné správy. Vzhledem k tomu, že se plánuje po rekonstrukci část budovy – 1.
nadzemního podlaží pronajmout za účelem zázemí autobusového nádraží, je třeba schválit a
podepsat tento dodatek, aby město nebylo vystaveno možnosti finančního postihu z nedodržení
smlouvy.

MML, Odbor majetkové správy
Zpracoval:

Roncová Ivana - vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic

Schválil:

Roncová Ivana - vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic
Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy

Projednáno:

Rada města dne 18. 1. 2022

Projednat ve
výboru ZM:
Předkládá:

Karban Zbyněk, Ing. v. r. - náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu č. j. ULB/6660/01/05, kterým v Čl. V
v odst. 1 Smlouvy se za slova „pouze za účelem výkonu veřejné správy“ doplňují slova:
„s výjimkou hospodářského (komerčního) užívání 1. nadzemního podlaží budovy
Liberec III – Jeřáb, č. p. 108, na pozemku p. č. 4097/2 v k. ú. Liberec v maximálním
rozsahu 525 m2, a to pro účely zázemí autobusového nádraží (přepážky prodeje
jízdenek, včetně jejich zázemí, čekárny pro cestující, hygienická zařízení pro veřejnost
i zaměstnance a řidiče dopravců) a dále pro účely prodeje zboží a služeb (občerstvení,
prodejna tiskovin a tabákových výrobků)“, od převodce: Česká republika – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128
00 Praha 2, pro nabyvatele: statutární město Liberec, IČO: 00262978, nám. Dr. E. Beneše
1/1, Liberec I – Staré Město.

2. znění předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu č. j. ULB/6660/01/05
dle Přílohy č. 1

ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
P: Karban Zbyněk, Ing. - náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu
T: 31.03.2022
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Důvodová zpráva:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedl na město v roce 2005 budovu
Uran, kde byla v Čl. V odst. 1 uvedena podmínka využití budovy pouze za účelem výkonu veřejné
správy. Vzhledem k tomu, že se plánuje po rekonstrukci část budovy - 1. nadzemního podlaží
pronajmout za účelem zázemí autobusového nádraží, je třeba schválit a podepsat tento dodatek,
aby město nebylo vystaveno možnosti finančního postihu z nedodržení smlouvy.
Zastupitelstvo města dne 27. 1. 2005 usnesením č. 7/05 schválilo bezúplatný převod budovy č. p. 108,
jiná stavba, postavenou na pozemku p. č. 4097/2, s pozemkem p. č. 4097/2 o výměře 832 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, s pozemkem p. č. 4097/1 o výměře 91 m2, zastavěná plocha a nádvoří, s pozemkem p.
č. 4097/3 o výměře 54 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsanými v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální
území a obec Liberec, z majetku České republiky do majetku Statutárního města Liberec a souhlasilo
s podmínkami Smlouvy o bezúplatném převodu tohoto majetku, jakož i podmínkami vyplývajícími
z Přílohy č. 2 usnesení vlády ze dne 10. prosince 2003 č. 1235.
V Čl. V odst. 1 je nyní výslovně uvedeno:
1. Nabyvatel se zavazuje, že o nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy bude řádně pečovat a bude
je využívat po dobu 20 let ode dne jejich nabytí pouze za účelem výkonu veřejné správy.
Po ukončené rekonstrukci budovy Uranu se plánuje do budovy, konkrétně 1. nadzemního podlaží, umístit
zázemí Autobusového nádraží Liberec. Jedná se především o přepážky prodeje jízdenek, včetně jejich
zázemí, čekárny pro cestující, hygienická zařízení pro veřejnost i zaměstnance a řidiče dopravců a dále
pro účely prodeje zboží a služeb jako občerstvení, prodejna tiskovin a tabákových výrobků. Maximální
rozsah tohoto zázemí je stanoven na celkovou výměru 525 m2.
Na základě výše uvedených skutečností, aby nedošlo k porušení smlouvy o bezúplatném převodu a město
nebylo vystaveno finančním sankcím za jejich porušení, bylo s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových dohodnuto, že bude podepsán Dodatek č. 1 k této smlouvě (příloha č. 1), kterým
bude umožněn pronájem pro zázemí autobusového nádraží včetně doplňkových činností.
Dodatek č. 1 ke smlouvě nově doplňuje Čl. V odst. 1 a bude :
1. Nabyvatel se zavazuje, že o nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy bude řádně pečovat a bude
je využívat po dobu 20 let ode dne jejich nabytí pouze za účelem výkonu veřejné správy s výjimkou
hospodářského (komerčního) užívání 1. nadzemního podlaží budovy Liberec III – Jeřáb, č. p.
108, na pozemku p. č. 4097/2 v k. ú. Liberec v maximálním rozsahu 525 m2, a to pro účely zázemí
autobusového nádraží (přepážky prodeje jízdenek, včetně jejich zázemí, čekárny pro cestující,
hygienická zařízení pro veřejnost i zaměstnance a řidiče dopravců) a dále pro účely prodeje
zboží a služeb (občerstvení, prodejna tiskovin a tabákových výrobků).
Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic schválení dodatku doporučuje.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Dodatek č. 1 ke smlouvě
Příloha č. 2 - Smlouva o převodu
Příloha č. 3 - Podklady k jednání
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Zákres v mapě:

