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: 19
Majetkoprávní operace – prodej pozemku – Vavřincův vrch, s. r. o.
Stručný obsah: Jedná se o prodej pozemku na základě žádosti. Žadatel žádá o prodej pozemku p. č.
495/2, k. ú. Liberec, z důvodu legalizace stavu a sjednocení vlastnictví, pozemek je pod budovou ve
vlastnictví žadatele. Jedná se o zastavitelný pozemek – chodník u budovy AVICENA. Záměr
prodeje byl odsouhlasen radou města dne 19. 2. 2019 a schválen zastupitelstvem města dne 28. 2.
2019. Kupující se přihlásil na základě výběrového řízení a uhradil na účet města jistinu.

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 16. 4. 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
schvaluje
prodej pozemku p. č. 495/2 o výměře 122 m2, k. ú. Liberec, kupujícímu: Vavřincův vrch
s.r.o., IČ 28718968, se sídlem D. Milady Horákové 413/9a, Liberec IV – Perštýn, 460 01,
za celkovou kupní cenu 370 865 Kč (včetně 21% DPH ve výši 64 365 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 schválenou majetkoprávní operací
P: Němeček Jiří, Ing., CSc. - náměstek primátora pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou
správu
T: 31.08.2019
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Důvodová zpráva:
Jedná se o prodej pozemku na základě žádosti. Žadatel žádá o prodej pozemku p. č. 495/2, k. ú.
Liberec, z důvodu legalizace stavu a sjednocení vlastnictví, pozemek je pod budovou ve vlastnictví
žadatele. Jedná se o zastavitelný pozemek – chodník u budovy AVICENA. Záměr prodeje byl
odsouhlasen radou města dne 19. 2. 2019 a schválen zastupitelstvem města dne 28. 2. 2019. Kupující
se přihlásil na základě výběrového řízení a uhradil na účet města jistinu.
Pracovní skupina vyjádřila souhlas za podmínky od odboru SM - vyřešení majetkoprávního vztahu mezi
částí stavby chodníku, který by měl být města, a prodávaným pozemkem, který se nachází pod
vyčnívající terasou budovy. Možným řešením by mohlo být zřízení služebnosti chůze a jízdy a stavby
komunikace (chodníku) na předmětné části pozemku (podmínka služebnosti bude splněna). Odbor MS
doporučuje prodej pozemku.
Zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty bylo schváleno ZM dne 28. 2. 2019 usn. č. 39/2019
bod 2b).
Zastupitelstvo města dne 25. 4. 2019 materiál na prodej tohoto pozemku stáhlo, a to z důvodu, že
zastupitelé žádali o dodání zprávy o plnění původně uzavřené Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci reg. č.
7003/06/0180. Tuto zprávu zpracovala Ing. Maturová z odboru SR a byla předložena ZM dne 30. 5. 2019.

Popis majetkoprávní operace
kat. území: Liberec

pozemek p. č. 495/2

zpracovala
kontrolovala

: M. Franicová
: I. Roncová

druh pozemku

: zastavěná plocha a nádvoří

ochrana

: památková zóna – budova, pozemek v památkové zóně

důvod předložení

: žádost, žadatel je vlastníkem pozemků p. č. 494/4, p. č. 494/5 a p. č. 494/1 včetně stavby (LV
13228), k. ú. Liberec

záměr

: odkoupení pozemku z důvodu legalizace stavu a sjednocení vlastnictví, pozemky jsou pod
budovou žadatele

využití dle územ. plánu

: Přestavbová plocha smíšená městská, zastavitelná plocha
pozemek pod budovou
:
:
: Zásad postupu při prodeji pozemků

závazky a břemena
pronájem pozemku
prodej dle

Kupní cena byla sjednána Smlouvou o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 7003/06/0180 Čl. VI, odst. 6.1.
urbanistický obvod
jednotková cena:

cenové pásmo/kategorie: I/B
koeficient K3: 1,65

: 001
2500,- Kč/m2

základní cena:
305 000- Kč
náklady spojené s realizací prodeje:
1 000,- Kč

Celková cena:

Stanovisko PS:
dílčí stanoviska:

výměra: p. p. č. 495/2

122 m 2

306 000,- Kč + 21% DPH

31. 5. 2018
HA: souhlas
SR: souhlas
SM: souhlas – za podmínky vyřešení majetkoprávního vztahu mezi částí stavby chodníku, který by měl

3/5

být města, a prodávaným pozemkem, který se nachází pod vyčnívající terasou budovy.
Možným řešením by mohlo být zřízení služebnosti chůze a jízdy a stavby komunikace
(chodníku) na předmětné části pozemku. – Podmínka bude splněna.
EP: souhlas
OS: souhlas
SK: souhlas
ZP: souhlas – upozornění, pozemek se nachází v městské památkové zóně, k jakékoliv úpravě a stavebnímu
zásahu je nutné požádat o vydání závazného stanoviska dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, v platném znění.
OD: souhlas

DOPORUČENÍ MSMA:

Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje prodej pozemku
p. č. 495/2, k. ú. Liberec.

USNESENÍ RM:
Rada města Liberec dne 19. 2. 2019 souhlasí
a)
se záměrem prodeje pozemku p. č. 495/2, o výměře 122 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší
nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 306 000,- Kč, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty
v platné zákonné výši.
b)

se zřízením věcného břemene služebnosti stezky a cesty, s právem strpění stavby komunikace a právem přístupu a
příjezdu pro opravy a údržbu, na pozemku p. č. 495/2, k. ú. Liberec, dle Geometrického plánu č. 5635-326/2018 ze
dne 17. 1. 2019, ve prospěch statutárního města Liberec, IČ 00262978, věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně a na
dobu neurčitou.

USNESENÍ FV:
Finanční výbor dne 27. 2. 2019 doporučuje
a)
záměr prodeje pozemku p. č. 495/2, o výměře 122 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší
nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 306 000,- Kč, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty
v platné zákonné výši.
b)

zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty, s právem strpění stavby komunikace a právem přístupu a příjezdu
pro opravy a údržbu, na pozemku p. č. 495/2, k. ú. Liberec, dle Geometrického plánu č. 5635-326/2018 ze dne 17. 1.
2019, ve prospěch statutárního města Liberec, IČ 00262978, věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně a na dobu
neurčitou.

USNESENÍ ZM:
Zastupitelstvo města dne 28. 2. 2019 schvaluje
a)
záměr prodeje pozemku p. č. 495/2, o výměře 122 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší
nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 306 000,- Kč, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty
v platné zákonné výši.
b)

zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty, s právem strpění stavby komunikace a právem přístupu a příjezdu
pro opravy a údržbu, na pozemku p. č. 495/2, k. ú. Liberec, dle Geometrického plánu č. 5635-326/2018 ze dne 17. 1.
2019, ve prospěch statutárního města Liberec, IČ 00262978, věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně a na dobu
neurčitou.

ZVEŘEJNĚNO:

12. 3. – 1. 4. 2019

PŘIHLÁŠEN K VŘ : Vavřincův vrch s.r.o.

USNESENÍ RM:
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Rada města dne 16. 4. 2019 souhlasí s prodejem pozemku p. č. 495/2 o výměře 122 m2, k. ú. Liberec, kupujícímu:
Vavřincův vrch s.r.o., IČ 28718968, se sídlem D. Milady Horákové 413/9a, Liberec IV – Perštýn, 46001, za celkovou kupní
cenu 370 865,- Kč (včetně 21% DPH ve výši 64 365,- Kč), splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.
USNESENÍ FV:
Finanční výbor dne 24. 4. 2019 doporučuje prodej pozemku p. č. 495/2 o výměře 122 m2, k. ú. Liberec, kupujícímu:
Vavřincův vrch s.r.o., IČ 28718968, se sídlem D. Milady Horákové 413/9a, Liberec IV – Perštýn, 46001, za celkovou kupní
cenu 370 865,- Kč (včetně 21% DPH ve výši 64 365,- Kč), splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.
ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 25. 4. 2019 materiál stáhlo z jednání.
NÁVRH USNESENÍ ZM:
Zastupitelstvo města dne 27. 6. 2019 schvaluje prodej pozemku p. č. 495/2 o výměře 122 m2, k. ú. Liberec, kupujícímu:
Vavřincův vrch s.r.o., IČ 28718968, se sídlem D. Milady Horákové 413/9a, Liberec IV – Perštýn, 46001, za celkovou kupní
cenu 370 865,- Kč (včetně 21% DPH ve výši 64 365,- Kč), splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.

Přílohy:
podklady k jednání

5/5

6

7

8

9

Vyjádření plnění původní smlouvy:
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VB – dle podmínky odboru SM
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