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.
5. schůze rady města dne: 03.03.2020
Bod pořadu jednání: 12
Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – služebnosti
Stručný obsah: Důvodem návrhu na zrušení usnesení je nerealizace stavby.

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

Roncová Ivana - vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic

Projednáno s:

Karban Zbyněk, Ing., CSc. - náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou
správu

Předkládá:

Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 2
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
zrušuje
1. usnesení Rady města Liberec č. 205/2018 – bod 13. ze dne 13. 2. 2018
2. usnesení Rady města Liberec č. 205/2018 – bod 7. ze dne 13. 2. 2018

ukládá
informovat žadatele o zrušení služebnosti
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31.03.2020
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Důvodová zpráva
Důvodem návrhu na zrušení usnesení je nerealizace stavby.
Celkem se jedná o zrušení 2 usnesení společnosti DGS Druckguss Systeme s.r.o. jako investora a
stavebníka, který požádal o zrušení žádosti z důvodu nerealizace stavby.

Přílohy:
zrušení usnesení - služebnosti - 2 případy
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ZRUŠENÍ USNESENÍ – SLUŽEBNOSTI
1. kat. území: Karlinky

zpracovala
kontrolovala
projednáno

(2 případy)

na pozemcích:392, 429/1, 430/3
: M. Čermáková
: I. Roncová

: RM 13. 2. 2018

Rada města schválila zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá
právo uložení vodovodního řadu včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 392, p. č. 429/1 a p. č. 430/3, k. ú. Karlinky, ve prospěch Severočeské
vodárenské společnosti a. s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice, okres Teplice, IČO: 49099469,
za podmínky složení zálohy ve výši 352 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek.
Důvodem návrhu na zrušení usnesení je žádost společnosti DGS Druckguss Systeme
s.r.o. jako investora a stavebníka o zrušení žádosti z důvodu nerealizace stavby.

DOPORUČENÍ MSMA:
Oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje zrušení usnesení
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2. kat. území: Karlinky

zpracovala
kontrolovala
projednáno

na pozemcích p. č. 392, 432, 403/3
: M. Čermáková
: I. Roncová
: RM 13. 2. 2018

Rada města schválila zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá
právo uložení dešťové kanalizace včetně přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 392, p. č. 432 a p. č. 403/3, k. ú. Karlinky, ve prospěch pozemků p. č. 401/1, p. č. 405/2, p. č. 405/3, p. č. 405/5, p. č. 405/6 a p. č. 405/8, k. ú.
Karlinky, jejichž vlastníkem je v současné době DGS Druckguss Systeme s.r.o., Volgogradská 205, Liberec XVIII-Karlinky, 46010 Liberec, IČO: 26187329, za podmínky složení zálohy ve výši 139 800 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné
výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek.
Důvodem návrhu na zrušení usnesení je žádost společnosti DGS Druckguss Systeme
s.r.o. o zrušení žádosti z důvodu nerealizace stavby.

DOPORUČENÍ MSMA:
Oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje zrušení usnesení
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