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.
12. schůze rady města dne: 18.06.2019
Bod pořadu jednání: 31
Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – služebnosti
Stručný obsah: Důvodem návrhu na zrušení usnesení je žádost společnosti GasNet, s. r. o. (v
zastoupení společnosti GridServices, s. r. o.) o odstoupení od smlouvy o zřízení věcného břemene
reg. č. 5/12/0425, 2003/2012/LI. Z technických důvodů nebyla stavba v původním plánovaném
roce realizována a bude probíhat v několika etapách v závislosti na domluvě se statutárním
městem Liberec v následujících letech. Na tyto plánované rekonstrukce bude vytvořena nová
projektová dokumentace. Zanikl tak důvod pro uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
stavby plynárenského zařízení, ke které se smluvní strany zavázaly uzavřenou Smlouvou o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: na základě žádosti
Zpracoval:

Roncová Ivana - vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic

Projednáno s:

Němeček Jiří, Ing., CSc. - náměstek primátora pro strategický rozvoj, dotace a
majetkovou správu

Předkládá:

Schejbal Jaroslav, Ing. - 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. 499/2012/XII. – bod 13. ze dne 19. 6. 2012
ukládá
informovat žadatele o zrušení služebnosti
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 30.06.2019
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Důvodová zpráva
Důvodem návrhu na zrušení usnesení je žádost společnosti GasNet s.r.o. (v zastoupení společnosti
GridServices, s.r.o.) o odstoupení od smlouvy o zřízení věcného břemene reg. č. 5/12/0425,
2003/2012/LI. Z technických důvodů nebyla stavba v původním plánovaném roce realizována a
bude probíhat v několika etapách v závislosti na domluvě se statutárním městem Liberec
v následujících letech. Na tyto plánované rekonstrukce bude vytvořena nová projektová
dokumentace. Zanikl tak důvod pro uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene stavby
plynárenského zařízení, ke které se smluvní strany zavázaly uzavřenou Smlouvou o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene.
Rada města Liberec dne 19. 6. 2012 schválila zřízení věcného břemene strpění uložení NTL plynovodu
a plynovodních přípojek, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 1746/81, 1746/124,
1757/2, 1763, 1775, 1806, 1813, 1829, 1833, 1843, 1852/8, a 1891/1, k. ú. Ruprechtice, na dobu
existence stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad
Labem, IČ 272 95 567, za podmínky složení zálohy ve výši 122 950,- Kč bez DPH.
DOPORUČENÍ MSMA:
Oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje zrušení usnesení

Přílohy:
žádost o zrušení
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