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.
8. zasedání zastupitelstva města dne: 24.11.2022
Bod pořadu jednání: 13
Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1 (souhlasná stanoviska)
Stručný obsah: Jedná se o 3 případy záměrů prodeje pozemků na základě žádostí občanů a
společnosti.

MML, Odbor majetkové správy
Zpracoval:

Harbichová Leona - pracovník odboru majetkové správy

Schválil:

Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy

Projednáno:

Rada města 15. 11. 2022

Projednat ve
výboru ZM:
Předkládá:

Lenert Adam v. r. - náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní
záležitosti
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
1. záměr prodeje pozemku p. č. 345/2 o výměře 19 m2 v k. ú. Ruprechtice, formou
výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby garáže na tomto pozemku, za
cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ve výši 17 000 Kč
(nepodléhá DPH).
2. záměr prodeje pozemku p. č. 749/14 o výměře 21 m², k. ú. Starý Harcov, formou
výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby garáže na předmětném pozemku,
za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ve výši 19 000 Kč
(nepodléhá DPH).
3. záměr prodeje pozemku p. č. 1402/1 o výměře 1 437 m2, pozemku p. č. 1403/6 o výměře
204 m2 a pozemku p. č. 1404/6 o výměře 377 m2, vše k. ú. Liberec, formou výběrového
řízení, za cenu nejvyšší nabídky, za podmínek dle přílohy č. 1, nejméně však za
předpokládanou dle znaleckého posudku ve výši 4 088 000 Kč, ke které bude připočítána
daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši.
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi
P: Lenert Adam - náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti
T: 31.01.2023

2/3

Důvodová zpráva:
Jedná se o záměry pozemků na základě žádostí občanů a společnosti.
Jedná se celkem o 3 případy majetkoprávních operací:
1. Jedná se o prodej na základě žádosti. Žadatel o prodej pozemků žádá z důvodu vlastnictví stavby
garáže na pozemku p. č. 345/2, k. ú. Ruprechtice – sjednocení vlastnictví, přístup ke garáži.
V pracovní skupině vyslovil nesouhlas pouze odbor kancelář architektury města – pozemek považují za
strategicky cenný (křížení více komunikací) – v dlouhodobém výhledu možno využít pro rozšíření
veřejného prostoru, či výsadby podél komunikace. Majiteli garáže v současné době nezabraňuje nic
pozemek využívat.
Odbor majetkové správy doporučuje prodej alespoň pozemku p. č. 345/2 (pozemek pod garáží).
Minimální cena nemovitosti byla stanovena na základě interního předpisu na 17 000 Kč (stavba starší 5
let, osvobozeno od DPH).
2. Jedná se o záměr prodeje pozemku pod garáží v soukromém vlastnictví na základě žádosti. Žadatelka
žádá o prodej pozemku p. č. 749/14, k. ú. Starý Harcov, z důvodu sjednocení vlastnictví. Garáž stojí na
parcele, která je majetkem statutárního města Liberec.
Pracovní skupina vyjádřila souhlas. V platném územním plánu se pozemek nachází ve stabilizovaných
plochách bydlení všeobecného – BO. 2.50.30.p. Odbor životního prostředí souhlasí, ale upozorňuje, že se
pozemek nachází do 50 m od okraje lesa. Odbor majetkové správy prodej doporučuje.
Cena byla stanovena dle interního předpisu ve výši 19 000 Kč (nepodléhá DPH).
3. Žadatel žádá o prodej pozemku p. č. 1402/1, pozemku p. č. 1403/6 a pozemku p. č. 1404/6 (dle GP č.
6201-215/2022 ze dne 1. 9. 2022, které vzniknou oddělením z pozemků p. č. 1403 a p. č. 1404/2), vše k.
ú. Liberec, z důvodu sjednocení vlastnictví se svými okolními pozemky, z důvodu možnosti modernizace
zahrady, přidání herních prvků, vybudování venkovní multifunkční učebny, rozšíření zázemí družiny,
vytvoření dílniček a možnosti v budoucnu umístit v prostoru zahrady školku.
Záměr prodeje pozemků byl projednán v pracovní skupině dne 31. 5. 2022. Jednou z podmínek pracovní
skupiny bylo zaměření skutečné trasy plotu, která rozděluje pozemek p. č. 1404/2 s pozemkem p. č.
1404/1 (hřbitov). Po zaměření bylo zjištěno, že tento plot zasahuje do pozemku p. č. 1404/2. Bylo zadáno
vyhotovení geometrického plánu, kterým došlo k oddělení plotu z původního pozemku p. č. 1404/2 tak,
aby zůstal v majetku města.
Pracovní skupina vyjádřila souhlas. Kancelář architektury města souhlasí s podmínkou, že na pozemku
nebude realizovaná žádná stavba s výjimkou staveb, které slouží k využití pro školská zařízení. Pozemek
musí dále plnit funkci zahrady a zázemí školy i mateřské školy. Další podmínkou je předkupní právo pro
město. Odbor strategického rozvoje a dotací souhlasí, ale upozorňuje na podmínku zajištění přístupu pro
veřejnost v případě modernizace hřiště z dotačních programů. Odbor správy veřejného majetku souhlasí
za podmínky, že bude umožněn přístup v nezbytném rozsahu k údržbě hřbitova a jeho součástí. Před
prodejem by mělo dojít k zaměření trasy oplocení.
Odbor MS doporučuje prodej pozemku s následujícími podmínkami: v kupní smlouvě bude uvedena
smluvní pokuta ve výši 5 000 000 Kč v případě, že v následujících 50 letech bude školní zahrada využita
pro jiné účely než potřeby přilehlé základní a mateřské školy. Bude zřízeno předkupní právo ve prospěch
města po dobu 50 let. Dále bude v kupní smlouvě uvedeno právo zpětné koupě pozemků pro město.
Cena byla stanovena dle znaleckého posudku ve výši 4 088 000 Kč + 21 % DPH nebo dle interního
předpisu ve výši 3 729 000 Kč + 21 % DPH.
Rada města dne 15. 11. 2022 souhlasila se záměrem prodeje pozemků za cenu dle varianty č. 1, a to dle
znaleckého posudku ve výši 4 088 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné
zákonné výši.
Přílohy:
1. podklady k jednání
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ZÁMĚRY PRODEJE POZEMKŮ
1. PRODEJ NEMOVITOSTÍ

(3 případy)

PRŮVODNÍ LIST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA:
Jedná se o prodej na základě žádosti. Žadatel o prodej pozemků žádá z důvodu vlastnictví stavby garáže na pozemku p. č. 345/2, k.ú. Ruprechtice – sjednocení vlastnictví, přístup ke garáži.
V pracovní skupině vyslovil nesouhlas pouze odbor kancelář architektury města – pozemek
považují za strategicky cenný (křížení více komunikací) – v dlouhodobém výhledu možno
využít pro rozšíření veřejného prostoru, či výsadby podél komunikace. Majiteli garáže
v současné době nezabraňuje nic pozemek využívat.
Odbor majetkové správy doporučuje prodej alespoň pozemku p. č. 345/2 (pozemek pod garáží).
Minimální cena nemovitosti byla stanovena na základě interního předpisu na 17 000 Kč
(stavba starší 5-ti let, osvobozeno od DPH).
Popis majetkoprávní operace:
kat. území: Ruprechtice

pozemky p. č. 345/2, 345/10

zpracovala
kontrolovala

: H. Kaplová
: Mgr. E. Bulířová

druh pozemku
ochrana
důvod předložení
záměr

: zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha, jiná plocha
:: žádost
: dle žádosti

využití dle územ. plánu

: součástí stabilizovaných ploch bydlení všeobecného, zástavba sídelní

závazky a břemena
pronájem pozemku
prodej dle

::: Zásad postupu při prodeji pozemků

urbanistický obvod

: 081

p.p.č. 345/2: cena dle interního předpisu:
sleva 50%:
jednotková cena:

cenové pásmo/kategorie: II/B – p.p.č.345/2
II/F – p.p.č.345/10
1 360 Kč/m2
680 Kč/m2
koeficient K3: 1,20
820 Kč/m2
výměra: 19 m2

základní cena celkem:
náklady spojené s realizací prodeje:

15 580 Kč
1 000 Kč

Celková cena:
Stanovisko PS:
dílčí stanoviska:

17 000 Kč (nepodléhá DPH)
31. 8. 2022
AM: nesouhlas – pozemek požadují za strategicky cenný (křížení více komunikací) –
v dlouhodobém výhledu možno využít pro rozšíření veřejného prostoru
či výsadby podél komunikace. Majiteli garáže nic v současné době nezabraňuje pozemek využívat.
ÚP: souhlas
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SR:
SM:
EP:
OS:
SK:
ZP:
OD:

souhlas
souhlas
souhlas
souhlas
souhlas
souhlas
souhlas

DOPORUČENÍ MSMA:
Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic, doporučuje prodej pozemku p. č. 345/2, k. ú.
Ruprechtice.
NÁVRH USNESENÍ RM:
Rada města Liberec dne 15. 11. 2022 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 345/2 o výměře 19 m2 v k.ú.
Ruprechtice, formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby garáže na tomto pozemku, za
cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ve výši 17 000 Kč (nepodléhá DPH).
NÁVRH USNESENÍ FV:
Finanční výbor dne 23. 11. 2022 doporučuje záměr prodeje pozemku p. č. 345/2, o výměře 19 m2 v k.ú.
Ruprechtice, formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby garáže na tomto pozemku, za
cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ve výši 17 000 Kč (nepodléhá DPH).
NÁVRH USNESENÍ ZM:
Zastupitelstvo města Liberec dne 24. 11. 2022 schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 345/2, o výměře 19 m2
v k.ú. Ruprechtice, formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby garáže na tomto pozemku,
za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ve výši 17 000 Kč (nepodléhá DPH).
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2. PRODEJ NEMOVITOSTÍ

PRŮVODNÍ LIST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA:
Jedná se o záměr prodeje pozemku pod garáží v soukromém vlastnictví na základě žádosti. Žadatelka žádá o prodej pozemku p. č. 749/14, k. ú. Starý Harcov, z důvodu sjednocení vlastnictví. Garáž stojí na parcele, která je majetkem statutárního města Liberec.
Pracovní skupina vyjádřila souhlas. V platném územním plánu se pozemek nachází ve stabilizovaných plochách bydlení všeobecného – BO. 2.50.30.p. Odbor životního prostředí souhlasí,
ale upozorňuje, že se pozemek nachází do 50 m od okraje lesa. Odbor majetkové správy prodej doporučuje.
Cena byla stanovena dle interního předpisu ve výši 19 000 Kč (nepodléhá DPH).
Popis majetkoprávní operace:
kat. území: Starý Harcov

pozemek p. č. 749/14

zpracovala
kontrolovala

: L. Harbichová
: Mgr. E. Bulířová

druh pozemku
ochrana
důvod předložení
záměr

: zastavěná plocha a nádvoří
:: žádost, žadatelka je vlastníkem garáže
: sjednocení vlastnictví, garáž stojí na parcele, která je majetkem statutárního města
Liberec

využití dle územ. plánu

: stabilizované plochy bydlení všeobecného – BO. 2.50.30.p – „p“ zástavba předměstská
::: Zásad postupu při prodeji pozemků

závazky a břemena
pronájem pozemku
prodej dle

urbanistický obvod
: 037
cena dle interního předpisu:
jednotková cena:
sleva 50 %
základní cena:
náklady spojené s realizací prodeje:

Celková cena:

1 360 Kč/m2
1 640 Kč/m2
820 Kč/m²
17 220 Kč
1 000 Kč

cenové pásmo/kategorie: III/B
koeficient K3: 1,20
výměra: 21 m2

19 000 Kč (nepodléhá DPH)

Stanovisko PS: 31. 08. 2022
dílčí stanoviska: ÚP: souhlas – v platném územním plánu je pozemek součástí stabilizovaných ploch bydlení
všeobecného – BO. 2.50.30. p. Doporučení – souhlas s prodejem.
AM: souhlas – v platném územním plánu je pozemek součástí stabilizovaných ploch bydlení
všeobecného – BO. 2.50.30. p. Doporučení – souhlas s prodejem.
SR: souhlas
SM: souhlas
EP: souhlas
SK: souhlas
OS: souhlas
ŽP: souhlas – z hlediska zájmů chráněných lesním zákonem: upozorňuje na skutečnost, že
se pozemek nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa a s tím související
povinnost získání souhlasu s jakoukoli stavbou na tomto pozemku dle ust.
§ 14 odst. 2 lesního zákona.
OD: souhlas
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DOPORUČENÍ MSMA:
Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic, doporučuje prodej pozemku p. č. 749/14
o výměře 21 m² v k. ú. Starý Harcov.
NÁVRH USNESENÍ RM:
Rada města Liberec dne 15. 11. 2022 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 749/14 o výměře 21 m², k. ú.
Starý Harcov, formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby na pozemku p. č. 749/14, k. ú.
Starý Harcov, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ve výši 19 000 Kč (nepodléhá
DPH).
NÁVRH USNESENÍ FV:
Finanční výbor dne 23. 11. 2022 doporučuje záměr prodeje pozemku p. č. 749/14 o výměře 21 m², k. ú. Starý
Harcov, formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby na pozemku p. č. 749/14, k. ú. Starý
Harcov, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ve výši 19 000 Kč (nepodléhá DPH).
NÁVRH USNESENÍ ZM:
Zastupitelstvo města Liberec dne 24. 11. 2022 schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 749/14 o výměře 21 m²,
k. ú. Starý Harcov, formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníka stavby na pozemku p. č. 749/14, k.
ú. Starý Harcov, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu ve výši 19 000 Kč (nepodléhá
DPH).
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3. PRODEJ NEMOVITOSTÍ

PRŮVODNÍ LIST

Žadatel žádá o prodej pozemku p. č. 1402/1, pozemku p. č. 1403/6 a pozemku
p. č. 1404/6 (dle GP č. 6201-215/2022 ze dne 1. 9. 2022, které vzniknou oddělením
z pozemků p. č. 1403 a p. č. 1404/2), vše k. ú. Liberec, z důvodu sjednocení vlastnictví se
svými okolními pozemky, z důvodu možnosti modernizace zahrady, přidání herních
prvků, vybudování venkovní multifunkční učebny, rozšíření zázemí družiny, vytvoření
dílniček a možnosti v budoucnu umístit v prostoru zahrady školku.
Záměr prodeje pozemků byl projednán v pracovní skupině dne 31. 5. 2022. Jednou
z podmínek pracovní skupiny bylo zaměření skutečné trasy plotu, která rozděluje pozemek
p. č. 1404/2 s pozemkem p. č. 1404/1 (hřbitov). Po zaměření bylo zjištěno, že tento plot zasahuje do pozemku p. č. 1404/2. Bylo zadáno vyhotovení geometrického plánu, kterým došlo
k oddělení plotu z původního pozemku p. č. 1404/2 tak, aby zůstal v majetku města.
Pracovní skupina vyjádřila souhlas. Kancelář architektury města souhlasí s podmínkou, že na
pozemku nebude realizovaná žádná stavba s výjimkou staveb, které slouží k využití pro školská zařízení. Pozemek musí dále plnit funkci zahrady a zázemí školy i mateřské školy. Další
podmínkou je předkupní právo pro město. Odbor strategického rozvoje a dotací souhlasí, ale
upozorňuje na podmínku zajištění přístupu pro veřejnost v případě modernizace hřiště
z dotačních programů. Odbor správy veřejného majetku souhlasí za podmínky, že bude
umožněn přístup v nezbytném rozsahu k údržbě hřbitova a jeho součástí. Před prodejem by
mělo dojít k zaměření trasy oplocení.
Odbor MS doporučuje prodej pozemku s následujícími podmínkami: v kupní smlouvě bude
uvedena smluvní pokuta ve výši 5 000 000 Kč v případě, že v následujících 50 letech bude
školní zahrada využita pro jiné účely než potřeby přilehlé základní a mateřské školy. Bude
zřízeno předkupní právo ve prospěch města po dobu 50 let. Dále bude v kupní smlouvě uvedeno právo zpětné koupě pozemků pro město.
Cena byla stanovena dle znaleckého posudku ve výši 4 088 000 Kč + 21 % DPH nebo dle
interního předpisu ve výši 3 729 000 Kč + 21 % DPH.
Popis majetkoprávní operace:
kat. území: Liberec pozemek

p. č. 1402/1; pozemek p. č. 1403/6 a pozemek p. č. 1404/6

(odděleno GP č. 6201-215/2022 ze dne 1. 9. 2022 z pozemku p. č. 1403 a pozemku p. č. 1404/2)
zpracovala
kontrolovala

: O. Bošek
: Mgr. E. Bulířová

druh pozemku

: p. č. 1402/1, p. č. 1404/6 - ostatní plocha – jiná plocha
p. č. 1403/6- ostatní plocha – neplodná půda
:: žádost

ochrana
důvod předložení
záměr

: sjednocení vlastnictví se svými okolními pozemky, z důvodu možnosti modernizace
zahrady, přidání herních prvků, vybudování venkovní multifunkční učebny, rozšíření
zázemí družiny, vytvoření dílniček a možnosti v budoucnu umístit v prostoru zahrady
školku

využití dle územ. plánu
závazky a břemena
pronájem pozemku

: plochy smíšené obytné centrální – SC.3.30.30.s
: na p. č. 1403 a p. č. 1404/2 - VB ČEZ 228/16
:-
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prodej dle

: Zásad postupu při prodeji pozemků

urbanistický obvod
: 032
cena dle interního předpisu:
1 360 Kč/m2
jednotková cena:
1 840 Kč/m2
základní cena:
3 713 120 Kč
náklady spojené s realizací prodeje:
15 300 Kč

Celková cena:

cenové pásmo/kategorie: II/B
koeficient K3: 1,35
výměra: 1437+204+377=2018 m2

3 729 000 Kč + 21 % DPH

cena dle znaleckého posudku:
4 072 000 Kč
náklady spojené s realizací prodeje:
15 300 Kč

Celková cena dle ZP:

Stanovisko PS:
dílčí stanoviska:

4 088 000 Kč + 21 % DPH

31. 5. 2022
ÚP: souhlas – Žadatel žádá o prodej pozemků z důvodu sjednocení vlastnictví, rozšíření a
modernizace zázemí družiny a vybudování venkovní zastřešené multifunkční
učebny při využití možnosti zapojení do rozvoje základních škol v rámci
programu EU. Pozemky jsou již využívány základní i mateřskou školou.
V platném územním plánu jsou pozemky součástí stabilizovaných ploch smíšených obytných centrálních v „plochách smíšených obytných centrálních“
– SC.3.30.30.s, kde výšková hladina byla stanovena „3“, což umožňuje výstavbu objektů o výšce až 15 m. Koeficient zastavění nadzemními stavbami
byl stanoven „30“, koeficient zeleně byl stanoven „30“. Charakter zástavby –
regulační kód „s“ zástavba sídelní – zástavba samostatně stojících i stavebně
propojených výškově diverzifikovaných objektů středního a většího měřítka
na pozemcích soustředěných v souladu s kompozičním záměrem
v pravidelném uspořádání s akcentem na tvorbu prostorové kompozice a kvalitního veřejného prostoru s parkově upravenou zelení a vymezováním nových vyhrazených prostorů pro zajištění doplnění chybějícího odpovídajícího
městotvorného využití. Podmínky upřesní Kancelář architektury města. Doporučení – souhlas s prodejem.
AM: souhlas – Žadatel žádá o prodej pozemků z důvodu sjednocení vlastnictví, rozšíření a
modernizace zázemí družiny a vybudování venkovní zastřešené multifunkční
učebny při využití možnosti zapojení do rozvoje základních škol v rámci
programu EU. Pozemky jsou již využívány základní i mateřskou školou. Doporučení – souhlas s prodejem s podmínkou, že na pozemku nebude realizována žádná stavba s výjimkou staveb, které slouží k využití pro stávající
školská zařízení – např. venkovní učebna, drobné stavby (altánek), mobiliář.
Pozemek musí dále plnit funkci zahrady a zázemí školy i mateřské školy.
Další podmínkou je v případě prodeje předností předkupní právo pro město
Liberec.
SR: souhlas – V případě modernizace hřiště z dotačních programů, existuje podmínka zajištění přístupu pro veřejnost
SM: souhlas - Odbor SM souhlasí s prodejem za předpokladu, že bude umožněn přístup
v nezbytném rozsahu k údržbě hřbitova a jeho součástí. Před prodejem by dále mělo dojít k zaměření trasy oplocení a prodat pouze část pozemku za oplocením (katastrální hranice neodpovídá skutečné poloze oplocení). Správa VO
upozorňuje na existenci podzemního vedení VO a SM na hranici p.p.č.
1402/1. Přesnou polohu vedení nutno vytyčit. Z vytyčení vyplyne možné
věcné břemeno.
EP: souhlas
OS: souhlas
SK: souhlas
ZP: souhlas
OD: souhlas
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DOPORUČENÍ MSMA:
Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic, doporučuje prodej pozemku p. č. 1402/1,
pozemku p. č. 1403/6 a pozemku p. č. 1404/6, vše k. ú. Liberec.
NÁVRH USNESENÍ RM:
Rada města Liberec dne 15. 11. 2022 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1402/1 o výměře 1 437 m2,
pozemku p. č. 1403/6 o výměře 204 m2 a pozemku p. č. 1404/6 o výměře 377 m2, vše k. ú. Liberec, formou
výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, za podmínek dle přílohy č. 1, nejméně však za předpokládanou
cenu dle:
VARIANTY č. 1
dle znaleckého posudku ve výši 4 088 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné
výši.
nebo
VARIANTY č. 2
dle interního předpisu ve výši 3 729 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné
výši.
NÁVRH USNESENÍ FV:
Finanční výbor dne 14. 12. 2022 doporučuje záměr prodeje pozemku p. č. 1402/1 o výměře 1 437 m2, pozemku
p. č. 1403/6 o výměře 204 m2 a pozemku p. č. 1404/6 o výměře 377 m2, vše k. ú. Liberec, formou výběrového
řízení, za cenu nejvyšší nabídky, za podmínek dle přílohy č. 1, nejméně však za předpokládanou cenu dle:
VARIANTY č. 1
dle znaleckého posudku ve výši 4 088 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné
výši.
nebo
VARIANTY č. 2
dle interního předpisu ve výši 3 729 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné
výši.
NÁVRH USNESENÍ ZM:
Zastupitelstvo města Liberec dne 15. 12. 2022 schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1402/1 o výměře 1 437
m2, pozemku p. č. 1403/6 o výměře 204 m2 a pozemku p. č. 1404/6 o výměře 377 m2, vše k. ú. Liberec, formou
výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, za podmínek dle přílohy č. 1, nejméně však za předpokládanou
cenu dle:
VARIANTY č. 1
dle znaleckého posudku ve výši 4 088 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné
výši.
nebo
VARIANTY č. 2
dle interního předpisu ve výši 3 729 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné
výši.
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Přílohy č. 1:
-

smluvní pokutu ve výši 5 000 000 Kč v případě, že v následujících 50 letech bude školní zahrada využita pro jiné účely než potřeby přilehlé základní a mateřské školy
zřízení předkupního práva ve prospěch města po dobu 50 let k tomuto pozemku
zřízení práva zpětné koupě pro město – Smluvní strany sjednávají pro prodávajícího právo zpětné koupě
Předmětu prodeje. Prodávající má právo uplatnit své právo na zpětnou koupi Předmětu prodeje
v případě, že Kupující v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou použije Předmět
prodeje pro jakoukoli komerční činnost (tj. činnost provozovanou za účelem zisku), která nesouvisí
s provozováním výchovně vzdělávací činnosti včetně:
o zajišťování stravování žáků a zaměstnanců školy
o zajišťování péče ve školní družině a činnost školního klubu
o umožňování činnosti zájmových kroužků
o poskytování předškolního vzdělávání
o poskytování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a školských zařízení
Výše uvedené činnosti se považují za činnosti související s provozováním výchovně vzdělávací činnosti. Z a komerční činnosti nesouvisející s provozováním výchovně vzdělávací činnosti se považuje
zejména:
o výstavba nebo umístění jakéhokoli objektu na Předmětu prodeje nesloužícího k provozování
výchovně vzdělávací činnosti včetně reklamních nosičů pro umístění reklamních sdělení třetích osob
o pronájem Předmětu prodeje jakékoli osobě pro činnost nesouvisející s provozováním výchovně
vzdělávací činnosti
o pořádání akce se zpoplatněným vstupem, která neslouží k podpoře či propagaci výchovně
vzdělávací činnosti
o provozování hazardní hry
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