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.
6. schůze rady města dne: 21.03.2017
Bod pořadu jednání:
Majetkoprávní operace - zrušení usnesení - záměr prodeje části pozemku
Stručný obsah: Jedná se o zrušení záměru prodeje části p.p.č. 134/1 v k. ú. Vesec u Liberce.
Záměr prodeje je rušen z důvodu budoucí směny předmětného pozemku, která bude řešena
samostatně.

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: na základě jednání se žadateli
Zpracoval:

Roncová Ivana - vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic

Projednáno s:

Tomáš Kysela, náměstek pro technickou správu majetku města
Ing. Karolína Hrbková - náměstkyně pro veřejnou zeleň, životní prostředí
a cestovní ruch

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
usnesení Rady města Liberec č. 25/2017 - bod 24. ze dne 17. 1. 2017
ukládá
informovat žadatele o výsledku jednání Rady města Liberec
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 15.04.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Rada města Liberec usnesením č. 25/2017 bod 24. ze dne 17.1.2017 souhlasila se záměrem prodeje části
pozemku p. č. 134/1, o výměře cca 200 m2, k. ú. Vesec u Liberce, s právem přednosti vlastníka
souvisejících pozemků, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za
předpokládanou cenu cca 47 000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné
zákonné výši.
Tento materiál byl předložen ke schválení na jednání Zastupitelstva města Liberec dne 26.1.2017.
Vzhledem k tomu, že při diskusi o tomto záměru prodeje, byla doporučena směna pozemků, a to část
pozemku p.č. 134/1, k.ú. Vesec u Liberce ve vlastnictví SML za část pozemku p.č. 126, k.ú. Vesec
u Liberce ve vlastnictví manželů [osobní údaj odstraněn] , byl tento záměr z jednání zastupitelstva
stažen.
Na základě této skutečnosti proběhlo dne 22. 2. 2017 jednání mezi zástupci SML a p. [osobní údaj
odstraněn] , kde došlo k dohodě, že bude souhlas Rady města Liberec se záměrem prodeje části
pozemku p,.č.134/1, k.ú. Vesec u Liberce zrušen a následně bude samostatně řešena požadovaná směna
pozemků.

Přílohy:
Zápis z jednání 22.2.2017
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