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.
3. zasedání zastupitelstva města dne: 28.03.2019
Bod pořadu jednání: 6
Majetkoprávní operace – změna usnesení – oprava kupní ceny
Stručný obsah: Rada města dne 22. 1. 2019 souhlasila a zastupitelstvo města dne 31. 1. 2019
schválilo prodej pozemku p. č. 901/16, k. ú. Ruprechtice. Jednalo se o pozemek, na kterém stojí
trafostanice, a proto byla ke kupní ceně 9 000,- Kč přičtena i daň z přidané hodnoty ve výši 1 890,Kč (pozemek pod stavbou mladší 5ti let podléhá zdanění základní 21 % sazbou). Po zaslání návrhu
kupní smlouvy se kupující ČEZ, a.s. ohradil proti účtování DPH, neboť s ohledem na § 509 NOZ se
jedná o liniovou stavbu, která není součástí pozemku, a dle § 56 odst. 1 Zákona o dani z přidané
hodnoty má být tento pozemek od DPH osvobozen. Kupní cena pozemku by měla být 9 000,- Kč.

MML, Odbor majetkové správy
Zpracoval:

Roncová Ivana - vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic

Schválil:

Roncová Ivana - vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic
Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy

Projednáno:

Rada města dne 19. 3. 2019

Předkládá:

Němeček Jiří, Ing., CSc. v. r. - náměstek primátora pro strategický rozvoj, dotace a
majetkovou správu
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 3/2019 - bod 1. ze dne 31. 1. 2019

schvaluje
s prodejem pozemku p. č. 901/16, o výměře 5 m2, k. ú. Ruprechtice, kupujícímu: ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, za
kupní cenu 9 000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní
smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem
města Liberec.
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
P: Němeček Jiří, Ing., CSc. - náměstek primátora pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou
správu
T: 15.07.2019
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Důvodová zpráva:
Rada města dne 22. 1. 2019 souhlasila a zastupitelstvo města dne 31. 1. 2019 schválilo prodej
pozemku p. č. 901/16, k. ú. Ruprechtice. Jednalo se o pozemek, na kterém stojí trafostanice, a proto
byla ke kupní ceně 9 000,- Kč přičtena i daň z přidané hodnoty ve výši 1 890,- Kč (pozemek pod
stavbou mladší 5ti let podléhá zdanění základní 21 % sazbou). Po zaslání návrhu kupní smlouvy se
kupující ČEZ, a.s. ohradil proti účtování DPH, neboť s ohledem na § 509 NOZ se jedná o liniovou
stavbu, která není součástí pozemku, a dle § 56 odst. 1 Zákona o dani z přidané hodnoty má být
tento pozemek od DPH osvobozen. Kupní cena pozemku by měla být 9 000,- Kč.
Dne 11. 2. 2019 byl odboru majetkové správy doručen nesouhlas kupujícího ČEZ, a.s., který nás
upozornil na nesprávný postup při výpočtu kupní ceny. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o liniovou
stavbu, která dle § 509 NOZ není součástí stavebního pozemku a nepodléhá stavebnímu povolení
s následnou kolaudací, musí být dle § 56 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH), dodání
pozemku osvobozeno od DPH:
§ 509 NOZ:
Liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení, a jiné předměty, které ze
své povahy pravidelně zasahují více pozemků, nejsou součástí pozemku. Má se za to, že součástí
liniových staveb jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí.
§ 56 odst. 1 ZDPH
Od daně je osvobozeno dodání pozemku, který netvoří při dodání funkční celek se stavbou pevně
spojenou se zemí a zároveň není stavebním pozemkem. Jsou-li splněny obě podmínky zároveň, jedná se o
dodání pozemku, které je osvobozeno od daně. Pokud některá z uvedených podmínek splněna není, nelze
uplatnit osvobození dle § 56 odst. 1 zákona o DPH.
Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic z výše uvedených důvodů doporučuje
zrušení původního usnesení a přijetí nového usnesení, a to prodeje pozemku p. č. 901/16, k. ú.
Ruprechtice, kupujícímu: ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV Podmokly, za kupní cenu 9 000,- Kč, osvobozenou od DPH.

Přílohy:
podklady pro jednání
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