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.
10. zasedání zastupitelstva města dne: 28.11.2019
Bod pořadu jednání: 12
Záměr prodeje podílu pozemku ve spoluvlastnictví statutárního města Liberec
Stručný obsah: V roce 1998 si od statutárního města Liberec (SML) zakoupili, v rámci privatizace
bytového fondu, bytovou jednotku č. 1105/10 v budově Čížkova 1105, Liberec I, rodiče žadatele.
SML v té době byty ve velkých obytných budovách (min. o 10 bytových jednotkách) prodávalo
pouze s podílem na stavebním pozemku. Následně v roce 2002 se doprodávaly jednotlivé podíly na
pozemku souvisejícím s touto budovou. Rodiče žadatele nevyužili této možnosti a podíl pozemku
náležející k jejich bytové jednotce zůstal ve vlastnictví města. V současné době, kdy je již
vlastníkem bytu žadatel, má tento zájem si zbytkový podíl pozemku dokoupit. Koupě pozemku je
v současné době dle NOZ vázána na předkupní právo spoluvlastníků pozemku.

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. 11. 2019

Projednat ve
výboru ZM:
Předkládá:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. v. r. - primátor statutárního města Liberec
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
záměr prodeje spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 2787/4, k. ú. Liberec, o velikosti
917/8621, formou výběrového řízení s předkupním právem spoluvlastníků pozemku p. č.
2787/4, k. ú. Liberec, za předpokládanou cenu 39 000,- Kč;

ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec
T: 31.12.2019
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Důvodová zpráva:
V roce 1998 si od statutárního města Liberec (SML) zakoupili, v rámci privatizace bytového fondu,
bytovou jednotku č. 1105/10 v budově Čížkova 1105, Liberec I, rodiče žadatele. SML v té době byty
ve velkých obytných budovách (min. o 10 bytových jednotkách) prodávalo pouze s podílem na
stavebním pozemku. Následně v roce 2002 se doprodávaly jednotlivé podíly na pozemku
souvisejícím s touto budovou. Rodiče žadatele nevyužili této možnosti a podíl pozemku náležející
k jejich bytové jednotce zůstal ve vlastnictví města. V současné době, kdy je již vlastníkem bytu
žadatel, má tento zájem si zbytkový podíl pozemku dokoupit. Koupě pozemku je v současné době
dle NOZ vázána na předkupní právo spoluvlastníků pozemku.
Popis majetkoprávní operace:
kat. území: Liberec

pozemek p. č. 2787/4
podíl SML: 917/8621

druh pozemku

: zahrada

ochrana
důvod předložení

: zemědělský půdní fond
: vypořádání vlastnictví

záměr

: doprodej podílu na pozemku souvisejícím

prodej dle

: Zásad postupu při prodeji pozemků

urbanistický obvod

: 036

cena dle interního předpisu:
jednotková cena:
základní cena:
náklady spojené s realizací prodeje:

Celková cena:

cenové pásmo/kategorie: II/E
450,- Kč/m2
585,- Kč/m2

koeficient K3: 1,3

37 832,- Kč
1 000,- Kč

výměra: 167 m2

39 000,- Kč

DOPORUČENÍ MSMA:
Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje prodej podílu pozemku p. č. 2787/4, k. ú.
Liberec.
NÁVRH USNESENÍ RM:
Rada města Liberec dne 19. 11. 2019 souhlasí se záměrem prodeje spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 2787/4, k. ú.
Liberec, o velikosti 917/8621, formou výběrového řízení s předkupním právem spoluvlastníků pozemku p. č. 2787/4, k. ú.
Liberec, za předpokládanou cenu 39 000,- Kč.
NÁVRH USNESENÍ ZM:
Zastupitelstvo města Liberec dne 28. 11. 2019 schvaluje záměr záměrem prodeje spoluvlastnického podílu pozemku p. č.
2787/4, k. ú. Liberec, o velikosti 917/8621, formou výběrového řízení s předkupním právem spoluvlastníků pozemku p. č.
2787/4, k. ú. Liberec, za předpokládanou cenu 39 000,- Kč.

Přílohy:
podklady k jednání
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