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.
6. zasedání zastupitelstva města dne: 27.06.2019
Bod pořadu jednání: 13
Majetkoprávní operace – změna usnesení – prodej pozemku
Stručný obsah: Při schvalování prodeje pozemku p. č. 453/5 (odděleného z pozemku p. č. 453/1 dle
GP č. 1084-112/2018 ze dne 13. 11. 2018), k. ú. Machnín, došlo k chybnému uvedení katastrálního
území, kdy byl uveden k. ú. Liberec místo správného k. ú. Machnín. Vzhledem k tomu, že usnesení
rady i zastupitelstva města musí být v souladu s kupní smlouvou vkládanou na katastr nemovitostí,
kde musí být správně uvedena všechna data, musí být původní usnesení revokováno.

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 18. 6. 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. 112/2019 - bod 3. ze dne 25. 4. 2019

schvaluje
prodej pozemku p. č. 453/5 o výměře 35 m2 (odděleného z pozemku p. č. 453/1 dle
Geometrického plánu č. 1084-112/2018 ze dne 13. 11. 2018), k. ú. Machnín, kupujícímu:
AP METAL s.r.o., IČ 27260852, se sídlem Trpasličí 885, Liberec 14, 46014, za celkovou
kupní cenu 30 250 Kč (včetně 21% DPH ve výši 5 250,- Kč), splatnou před podpisem
kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní
operace Zastupitelstvem města Liberec.

ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi
P: Němeček Jiří, Ing., CSc. - náměstek primátora pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou
správu
T: 31.08.2019
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Důvodová zpráva:
Při schvalování prodeje pozemku p. č. 453/5 (odděleného z pozemku p. č. 453/1 dle GP č. 1084112/2018 ze dne 13. 11. 2018), k. ú. Machnín, došlo k chybnému uvedení katastrálního území, kdy
byl uveden k. ú. Liberec místo správného k. ú. Machnín. Vzhledem k tomu, že usnesení rady i
zastupitelstva města musí být v souladu s kupní smlouvou vkládanou na katastr nemovitostí, kde
musí být správně uvedena všechna data, musí být původní usnesení revokováno.
Rada města Liberec usnesením č. 352/2019 ze dne 16. 4. 2019 souhlasila s prodejem a Zastupitelstvo
města Liberec usnesením č. 112/2019 ze dne 25. 4. 2019 schválilo prodej pozemku p. č. 453/5 o výměře
35 m2 (odděleného z pozemku p. č. 453/1 dle Geometrického plánu č. 1084-112/2018 ze dne 13. 11.
2018), k. ú. Liberec, kupujícímu: AP METAL s.r.o., IČ 27260852, se sídlem Trpasličí 885, Liberec 14,
46014, za celkovou kupní cenu 30 250,- Kč (včetně 21% DPH ve výši 5 250,- Kč), splatnou před
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní
operace Zastupitelstvem města Liberec.
Při projednávání tohoto případu došlo k chybnému uvedení katastrálního území u předmětného pozemku.
Správně mělo být schváleno: Rada města Liberec souhlasí s prodejem pozemku p. č. 453/5 o výměře 35
m2 (odděleného z pozemku p. č. 453/1 dle Geometrického plánu č. 1084-112/2018 ze dne 13. 11. 2018),
k. ú. Machnín, kupujícímu: AP METAL s.r.o., IČ 27260852, se sídlem Trpasličí 885, Liberec 14,
46014, za celkovou kupní cenu 30 250,- Kč (včetně 21% DPH ve výši 5 250,- Kč), splatnou před
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní
operace Zastupitelstvem města Liberec.
Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic, změnu usnesení doporučuje a za
způsobenou chybu se omlouvá.

Přílohy:
zákres v mapě a foto
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