STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
3. schůze rady města dne: 07.02.2017
Bod pořadu jednání:
Majetkoprávní operace - zrušení usnesení - služebnosti.
Stručný obsah: V obou případech se jedná o zrušení usnesení na žádost DP REAL IMMO s.r.o. stavba RD, pro kterou plánovali přípojku zřídit - nebyla realizována

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: zrušení usnesení - služebnosti
Zpracoval:

Roncová Ivana - vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic

Projednáno s:

Tomáš Kysela, náměstek pro technickou správu majetku města

Předkládá:

Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
zrušuje
1. usnesení Rady města Liberec č. 298/2014- bod 8 ze dne 1.4.2014
2. usnesení Rady města Liberec č. 38/2014- bod 4 ze dne 21.1.2014
ukládá
informovat žadatele o zrušení služebnosti
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 28.02.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
1. kat. území: Ruprechtice
zpracovala
kontrolovala

: H.Kaplová
: I. Roncová

projednáno

: RM 1.4.2014

na pozemku p .č. 2141/2

Rada města dne 1.4.2014 schválila zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě
zakládá právo uložení STL plynovodní přípojky, vstup a vjezd pro její provozování a udržování
v pozemku/cích p.č. 2142/2, k.ú. Ruprechtice, pro DP REAL IMMO, s.r.o., Preslova 700/76, 602 00
Brno, IČ: 282 61 496 za cenu 43.000,-Kč bez DPH. Služebnost inženýrské sítě se zřízuje na dobu
existence stavby příslušné inženýrské sítě.
Důvod návrhu na zrušení usnesení : žádost DP REAL IMMO s.r.o. - stavba RD, pro kterou
plánovali přípojku zřídit nebyla realizována.
DOPORUČENÍ MSMA:
Oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje zrušení usnesení
NÁVRH USNESENÍ RM:
Rada města Liberec po projednání dne 7. 2. 2017 zrušuje usnesení č. 298/2014- bod 8 ze dne 1.4.2014

2. kat. území: Ruprechtice
zpracovala
kontrolovala

: H.Kaplová
: I. Roncová

projednáno

: RM 21.1.2014

na pozemku p .č. 2141/2

Rada města dne 21.1.2014 schválila zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě
zakládá právo uložení vodovodní a kanalizační přípojky, vstup a vjezd pro její provozování a udržování
na pozemku p.č. 2142/2, k.ú. Ruprechtice. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti
stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p.č.732/4, k.ú. Ruprechtice, jehož
vlastníkem je v současné době: pro DP REAL IMMO, s.r.o., Preslova 700/76, 602 00 Brno, IČ: 282 61
496 za podmínky složení zálohy ve výši 20.000,-Kč bez DPH.
Důvod návrhu na zrušení usnesení : žádost DP REAL IMMO s.r.o. - stavba RD, pro kterou
plánovali přípojky zřídit nebyla realizována.
DOPORUČENÍ MSMA:
Oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje zrušení usnesení
NÁVRH USNESENÍ RM:
Rada města Liberec po projednání dne 7. 2. 2017 zrušuje usnesení č. 38/2014- bod 4 ze dne
Přílohy:
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