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.
21. schůze rady města dne: 05.12.2017
Bod pořadu jednání:
MO Vratislavice nad Nisou - smlouva o bezúplatném převodu p. p. č. 1886/62
Stručný obsah: Smlouva o bezúplatném převodu p. p .č. 1886/62 z vlastnictví UZSVM (IČ 69797111) do
vlastnictví SML (IČ 00262978).

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
Důvod předložení: dle usnesení zastupitelstva MO
Zpracoval:

Dorníková Michaela - pracovník MO Vratislavice nad Nisou

Projednáno s:

Tibor Batthyány - primátor

Předkládá:

Pohanka Lukáš - starosta MO Vratislavice nad Nisou

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:

ZM 11 - 14.12.2017
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
souhlasí
se Smlouvou o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 5576/ULB/2017, kterou
se převádí pozemek: parcela č. 1886/62, o výměře 904 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Liberec, na LV 60000 pro katastrální území Vratislavice nad Nisou, obec Liberec, z vlastnictví státu
do vlastnictví statutárního města Liberec

ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení v zastupitelstvu města.
P: Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec
T: 14.12.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Smlouva o bezúplatném převodu p.p.č. 1886/62 v k.ú. Vratislavice nad Nisou
druh pozemku / využití
ochrana
důvod předložení
záměr
využití dle územ. plánu
výměra

:
:
:
:

ostatní plocha, silnice
--vypořádání smlouvy o smlouvě budoucí darovací
přijetí daru pozemku
: komunikace
2
: 904 m

Dne 15.6.2011 byla mezi ŘSD (dárce) a SML (obdarovaný) uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí darovací
č. 6100/2011/8638, na převod části p.p.č. 1886/1 - ul. Tanvaldská, kdy v rámci investiční akce - rekonstrukce
a dostavby inženýrských sítí byla z Tanvaldské ulice oddělena část pozemku - p.p.č. 1886/62 o výměře 904 m2,
na které byl, po dokončení rekonstrukce, vybudován zatravněný pás, který byl předmětem budoucího daru do
vlastnictví SML.
Před uzavřením vlastní darovací smlouvy s ŘSD ale došlo k převodu p.p.č. 1886/62 z vlastnictví ŘSD do
vlastnictví UZSVM. Vlastnictví bylo v KN přepsáno v březnu r. 2017 - následně tedy byla zrušena původní
usnesení znějící na ŘSD a byla přijata nová usnesení znějící na UZSVM. Na základě požadavku UZSVM dále
předkládáme ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu p.p.č. 1886/62.
Projednáno:
Rada MO - 10.4.2017 - usnesení č. 168/04/2017
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:
1. ruší své usnesení č. 79/02/2014 ze dne 3.2.2014,
2. souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 1886/62, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou a
s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví statutárního města Liberec, IČ: 00262978 a ukládá starostovi
projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO.
Zastupitelstvo MO - 19.4.2017 - usnesení č. 29/04/2017
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:
1. ruší své usnesení č. 29/02/2014 ze dne 19.2.2014,
2. schvaluje bezúplatný převod p.p.č. 1886/62 o výměře 904 m2, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou
a uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví statutárního města Liberec, IČ: 00262978 a ukládá starostovi
projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech.
Rada města - 18.04.2017 - usnesení č. 340/2017
Rada města po projednání:
1. ruší své usnesení č. 191/2014 bod III. ze dne 4.3.2014,
2. souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 1886/62, o výměře 904 m2, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad
Nisou a s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví statutárního města Liberec, IČ: 00262978 a ukládá
primátorovi předložit majetkoprávní operaci ke schválení v zastupitelstvu města.
Zastupitelstvo města - 27.04.2017 - usnesení č. 93/2017
Zastupitelstvo města po projednání:
1. zrušuje své usnesení č. 59/2014 ze dne 27.3.2014,
2. schvaluje bezúplatný převod p.p.č. 1886/62, o výměře 904 m2, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad
Nisou a s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví statutárního města Liberec, IČ: 00262978 a ukládá
starostovi MO zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
Rada MO - 25.10.2017 - usnesení č. 450/10/2017
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se Smlouvou o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 5576/ULB/2017, kterou se převádí pozemek: parcela č. 1886/62,
o výměře 904 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na LV 60000 pro katastrální území Vratislavice nad Nisou, obec

3/4

Liberec, z vlastnictví státu do vlastnictví statutárního města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto
majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO.
Zastupitelstvo MO - 15.11.2017 - usnesení č. 79/11/2017
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Smlouvu
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 5576/ULB/2017, kterou se převádí pozemek: parcela
č. 1886/62, o výměře 904 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na LV 60000 pro katastrální území Vratislavice nad
Nisou, obec Liberec, z vlastnictví státu do vlastnictví statutárního města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto
majetkoprávní operaci v následných orgánech.

Přílohy:
Zákres v mapě - p.p.č. 1886_62
Smlouva o bezúplatném převodu p.p.č. 1886_62
ZM - Smlouva o bezúpl.převodu p.p.č. 1886.62
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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

11. zasedání zastupitelstva města dne: 14.12.2017
Bod pořadu jednání:
MO Vratislavice nad Nisou - Smlouva o bezúplatném převodu p.p.č. 1886/62
Stručný obsah: Smlouva o bezúplatném převodu p. p .č. 1886/62 z vlastnictví UZSVM (IČ 69797111) do
vlastnictví SML (IČ 00262978).

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
Zpracoval:

Dorníková Michaela - pracovník MO Vratislavice nad Nisou

Schválil:

Pohanka Lukáš - starosta MO Vratislavice nad Nisou

Projednáno:

Tibor Batthyány - primátor

Předkládá:

Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
Pohanka Lukáš v. r. - starosta MO Vratislavice nad Nisou

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 5576/ULB/2017, kterou se
převádí pozemek: parcela č. 1886/62, o výměře 904 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaný
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na
LV 60000 pro katastrální území Vratislavice nad Nisou, obec Liberec, z vlastnictví státu do
vlastnictví statutárního města Liberec

ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.
P: Pohanka Lukáš - starosta MO Vratislavice nad Nisou
T: 28.02.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v zastupitelstvu města.

