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: 25.06.2020
Bod pořadu jednání: 30
Darovací smlouva na hrobku na hřbitově v Ruprechticích
Stručný obsah: Předmětem materiálu je schválení darovací smlouvy, kdy statutární město Liberec
získá od majitelů O [osobní údaj odstraněn] F [osobní údaj odstraněn] a R [osobní údaj
odstraněn]
K [osobní údaj odstraněn]
dar ve formě hrobky na městském hřbitově
v Ruprechticích.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Zpracoval:

Kalinová Jaroslava - pracovník odboru správy veřejného majetku

Schválil:

Hýbner Lukáš, Mgr. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

Projednáno:

v 14. RM dne 16.6.2020

Projednat ve
výboru ZM:

Finanční výbor

Předkládá:

Šolc Jiří, Mgr. v. r. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační
technologie
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
přijetí daru a nabytí stavby podzemní hrobky umístěné na hrobovém místě oddíl RH číslo
20 na městském hřbitově v Ruprechticích od paní O [osobní údaj odstraněn] F [osobní údaj
odstraněn] a R [osobní údaj odstraněn] K [osobní údaj odstraněn] na základě darovací
smlouvy uvedené v příloze č. 1
ukládá
podepsat darovací smlouvu v souladu s přijatým usnesením
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec
T: 31.07.2020
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Důvodová zpráva:
Hrobka byla postavena v roce 1903. Odhadovaná cena z roku 1978 činila 5 907,70,- Kč od té doby je
udržovaná vlastníky.
Vlastníci paní F [osobní údaj odstraněn] a pan K [osobní údaj odstraněn] se rozhodli hrobku zrušit a
darovat Statutárnímu městu Liberec, z důvodu věku a neschopnosti starati se o ní i nadále.
Nájemní smlouva je ukončena na žádost nájemce k 31. 5. 2020
V hrobce se nachází 4 rakve a jedna urna, ostatky budou na objednávku vlastníků exhumovány a následně
zpopelněny pohřební službou města Liberec do konce června 2020.
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, se sídlem v Liberci, vydala dne 3. 2. 2020 souhlas
s provedením exhumace lidských ostatků Č. j.: KHSLB 01397/2020.
Následně je možno takto získanou hrobku prodat či uzavřít novou smlouvu o nájmu hrobového místa.
Tento materiál předkládá odbor správy veřejného majetku oddělení hospodářské správy ke schválení
zastupitelstvu města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dle § 85 písm. a).
K nabytí hmotné nemovité věci obci, resp. k uzavření této darovací smlouvy je zapotřebí souhlas
zastupitelstva obce.
Zmiňovaná nemovitá věc, není evidována v katastru nemovitostí.
Přílohy:
Příloha č.1 - Darovací smlouva
Příloha č. 2 - Foto hrobky
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Darovací smlouva
statutární město Liberec
se sídlem:
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
zastoupené:
Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
bankovní spojení:
4096302/0800
IČ:
00262978
dále jen „obdarovaný“
a

bytem:
dat. nar.
dále jen „dárce č. 1“
a

bytem:
dat. nar.
dále jen „dárce č. 2“
společně jako „dárci“
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, tuto darovací smlouvu.

I.
Dárci prohlašují, že jsou podílovými spoluvlastníky (každý je vlastníkem podílu ½)
stavby podzemní hrobky se všemi součástmi a příslušenstvím – hrobové místo oddíl
RH číslo 20, nezapsané v katastru nemovitostí, nacházející se na městském hřbitově
v Ruprechticích.

II.
Dárci touto smlouvou bezplatně převádí vlastnické právo k majetku uvedeném v čl. I.
této smlouvy obdarovanému a obdarovaný jej podle této smlouvy do svého vlastnictví
přijímá.

III.

1. Dárci prohlašují, že jim není známo, že by na převáděném majetku vázla nějaká
omezení, závazky či právní vady. Užívání hrobového místa bylo ukončeno Dohodou o
ukončení nájmu hrobového místa RH 20 ke dni 31. 5. 2020.
2. Tělesné ostatky budou z hrobky odvezeny 9. 6. 2020.
3. Obdarovaný prohlašuje, že mu je stav převáděného majetku dle této smlouvy znám a
v tom stavu ho do svého vlastnictví přijímá. Vlastnické právo na obdarovaného
přechází dnem nabytí účinnosti této smlouvy.

IV.
1. Smlouvu lze doplnit či změnit písemnou formou za souhlasu obou stran.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami,
je vyhotovena ve čtyřech provedeních, přičemž dárce obdrží jedno vyhotovení této
smlouvy a obdarovaný obdrží tři vyhotovení.
3. Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. …… ze dne
…….

V Liberci dne: ………………………………….
za dárce:

V Liberci dne: ………………………………….
za obdarovaného:

……………………………………………………….

……………………………………………………….
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

dárce č. 1

………………………………………………………...
dárce č. 2

