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.
9. zasedání zastupitelstva města dne: 26.10.2017
Bod pořadu jednání:
MO Vratislavice nad Nisou - přijetí daru p. p. č. 1355, 1356_1, 206_13
Stručný obsah: Přijetí daru kostela (p.p.č. 1355 všetně budovy kostela, p.p.č. 1356/1 a p.p.č. 206/13) při ul.
Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, od Římskokatolické farnosti.

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
Zpracoval:

Dorníková Michaela - pracovník MO Vratislavice nad Nisou

Schválil:

Pohanka Lukáš - starosta MO Vratislavice nad Nisou

Projednáno:

zastupitelstvo MO; Tibor Batthyány, primátor

Předkládá:

Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
Pohanka Lukáš v. r. - starosta MO Vratislavice nad Nisou
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
přijetí daru p.p.č. 1355, o výměře 482 m2, jejíž součástí je stavba občanské vybavenosti bez č.p./č.e.
- kostel, p.p.č. 1356/1 o výměře 1030 m2 a p.p.č. 206/13 o výměře 270 m2 při ul. Tanvaldská, v k.ú.
Vratislavice nad Nisou z vlastnictví Římskokatolické farnosti Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská
51, 463 11 Liberec XXX, IČ 46746251, do vlastnictví statutárního města Liberec, nám. Dr. E.
Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978

ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Pohanka Lukáš - starosta MO Vratislavice nad Nisou
T: 30.12.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v zastupitelstvu města.
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Důvodová zpráva:
kat. území: Vratislavice nad Nisou
p.p.č. 1355, 1356/1, 206/13
Zpracovala
: Michaela Dorníková, referentka TOM
kontroloval
: Pavel Podlipný, vedoucí TO
druh pozemku / využití

: zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha, zeleň
ostatní plocha, manipulační plocha
ochrana
: --využití dle územ. plánu
: plochy veřejné vybavenosti - církevní objekty
dle návrhu připravovaného ÚP : plochy občanského vybavení
závazky a břemena
: VB - ČEZ Distribuce, a.s.
součástí pozemku
: stavba občanského vybavení - kostel
výměra
: 1782 m2 (482 m2 + 1030 m2 + 270 m2)
Předkládáme návrh na přijetí daru Kostela Nejsvětější Trojice z vlastnictví Římskokatolické farnosti Vratislavice
nad Nisou, Tanvaldská 51, 463 11 Liberec XXX, IČ 46746251:
Projednáno:
Rada MO - 28.8.2017 - usnesení č. 350/08/2017
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:
1. souhlasí s přijetím daru p.p.č. 1355, o výměře 482 m2, jejíž součástí je stavba občanské vybavenosti bez č.p./č.e.
- kostel, p.p.č. 1356/1 o výměře 1030 m2 a p.p.č. 206/13 o výměře 270 m2 při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad
Nisou z vlastnictví Římskokatolické farnosti Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 51, 463 11 Liberec XXX, IČ
46746251, do vlastnictví statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978 a ukládá
starostovi předložit majetkoprávní operaci zastupitelstvu MO.
2. souhlasí se zřízením věcného břemene - služebnosti zakládající právo (dárce a oprávněného - Římskokatolická
farnost Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 51, 463 11 Liberec XXX, IČ 46746251) užívat pozemek p.č. 1355, jehož
součástí je stavba bez. č.p./č.e. (kostel), p.p.č. 1356/1 a p.p.č. 206/13
v celém jejich rozsahu k výkonu jemu
vlastních církevních obřadů, především v budově (kostel), a to kdykoli po předchozí domluvě, resp. ohlášení, a to
bezplatně (pro společenství za tímto účelem shromážděné v kostele) a právo (dárce a oprávněného) ponechat na
pozemku p.č. 1355, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. (kostel) v celém jeho rozsahu movité věci soužící k výkonu
církevních obřadů, jakož i právo užívat tyto předměty (zvláště v budově kostela), a to společně s tím příslušenstvím
či součástí budovy kostela, které byly darovací smlouvou převedeny na obdarovaného a povinného (Statutární město
Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978). Obdarovaný a povinný je povinen zdržet se
pořádání veřejných i soukromých kulturních, sportovních či jiných společenských akcí na pozemku p.č. 1355
(zvláště v budově kostela), p.p.č. 1356/1 a p.p.č. 206/13, jež by byly v rozporu s křesťanskou morálkou a za tímto
účelem se zavazuje respektovat případný nesouhlas dárce a oprávněného se způsobem využití zatížené nemovitosti.
Zastupitelstvo MO - 11.9.2017
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje přijetí daru p.p.č. 1355,
o výměře 482 m2, jejíž součástí je stavba občanské vybavenosti bez č.p./č.e. - kostel, p.p.č. 1356/1 o výměře 1030
m2 a p.p.č. 206/13 o výměře 270 m2 při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví Římskokatolické
farnosti Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 51, 463 11 Liberec XXX, IČ 46746251, do vlastnictví statutárního
města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978 a ukládá starostovi předložit majetkoprávní
operaci v následných orgánech.
Rada města - 3.10.2017
Rada města po projednání souhlasí s přijetím daru p.p.č. 1355, o výměře 482 m2, jejíž součástí je stavba občanské
vybavenosti bez č.p./č.e. - kostel, p.p.č. 1356/1 o výměře 1030 m2 a p.p.č. 206/13 o výměře 270 m2 při ul.
Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví Římskokatolické farnosti Vratislavice nad Nisou,
Tanvaldská 51, 463 11 Liberec XXX, IČ 46746251, do vlastnictví statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše
1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978 a ukládá primátorovi předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu
města.
Rada města - 3.10.2017
Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti zakládající právo (dárce a oprávněného Římskokatolická farnost Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 51, 463 11 Liberec XXX, IČ 46746251) užívat
pozemek p.č. 1355, jehož součástí je stavba bez. č.p./č.e. (kostel), p.p.č. 1356/1 a p.p.č. 206/13
v celém jejich

3/4

rozsahu k výkonu jemu vlastních církevních obřadů, především v budově (kostel), a to kdykoli po předchozí
domluvě, resp. ohlášení, a to bezplatně (pro společenství za tímto účelem shromážděné v kostele) a právo (dárce
a oprávněného) ponechat na pozemku p.č. 1355, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. (kostel) v celém jeho rozsahu
movité věci soužící k výkonu církevních obřadů, jakož i právo užívat tyto předměty (zvláště v budově kostela), a to
společně s tím příslušenstvím či součástí budovy kostela, které byly darovací smlouvou převedeny na obdarovaného
a povinného (Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 00262978). Obdarovaný
a povinný je povinen zdržet se pořádání veřejných i soukromých kulturních, sportovních či jiných společenských
akcí na pozemku p.č. 1355 (zvláště v budově kostela), p.p.č. 1356/1 a p.p.č. 206/13, jež by byly v rozporu
s křesťanskou morálkou a za tímto účelem se zavazuje respektovat případný nesouhlas dárce a oprávněného se
způsobem využití zatížené nemovitosti.

Přílohy:
Přijetí daru kostela - příloha
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