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.
9. zasedání zastupitelstva města dne: 22.10.2020
Bod pořadu jednání: 4
Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemku – k. ú. Rochlice u Liberce
Stručný obsah: Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. (KSSLK) v rámci majetkoprávního
vypořádání stavby Liberec, ul. České mládeže, žádá o projednání bezúplatného převodu pozemku
p. č. 1609/1, k. ú. Rochlice u Liberce (bývalá vyřazená silnice III/2784) do vlastnictví SML.

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 13. 10. 2020

Projednat ve
výboru ZM:

Finanční výbor

Předkládá:

Karban Zbyněk, Ing. v. r. - náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
bezúplatný převod, přijetí daru, pozemku p. č. 1609/1 o výměře. 4 052 m2, k. ú. Rochlice u
Liberce, z vlastnictví Libereckého kraje, IČO: 70891508, se sídlem u Jezu 642/2a, 461
80 Liberec, do vlastnictví statutárního města Liberec, IČO: 00262978, nám. Dr. E.
Beneše 1/1, Liberec 1 – Staré Město.

ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací
P: Karban Zbyněk, Ing. - náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu
T: 31.12.2020
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Důvodová zpráva:
Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. (KSSLK) v rámci majetkoprávního vypořádání
stavby Liberec, ul. České mládeže, žádá o projednání bezúplatného převodu pozemku p. č. 1609/1,
k. ú. Rochlice u Liberce (bývalá vyřazená silnice III/2784) do vlastnictví SML.
Pracovní skupina dne 31. 8. 2020 neměla připomínky a souhlasila s bezúplatným převodem – přijetí daru
pozemku. Odbor MS bezúplatný převod pozemku doporučuje.
Popis majetkoprávní operace
kat. území: Rochlice u Liberce
zpracoval:
kontroloval:

pozemek p. č. 1609/1

M. Hozáková
I. Roncová

druh pozemků:
ostatní plocha - silnice
ochrana:
důvod předložení:
žádost KSSLK o projednání bezúplatného převodu na SML
záměr:
majetkoprávní vypořádání stavby Liberec, ul. České mládeže
využití dle územ. plánu: trasa původní krajské komunikace – úsek vyřazený ze silnice III/2784.
Plocha pro dopravu místní komunikace – lokální obsluha
závazky a břemena:

věcná břemena pro GasNet, s. r. o., Severočeská vodárenská společnost a. s., MATADOR
Automotive ČR s. r. o., ČEZ Distribuce, a. s.
ne

pronájem pozemku:

převod dle § 2055 Občanského zákoníku
výměra:
Účetní hodnota:

4 052 m2
Kč

Stanovisko PS: 31. 8. 2020
dílčí stanoviska:
ÚP: souhlas
KAM: souhlas
SM: souhlas
SR: souhlas
SK: souhlas
OS: souhlas
EP: souhlas
OD: souhlas
ZP: souhlas
DOPORUČENÍ MSMA:.
Oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje bezúplatný převod pozemku – přijetí daru.
NÁVRH USNESENÍ RM:
Rada města Liberec dne 13. 10. 2020 souhlasí s bezúplatným převodem, přijetím daru, pozemku p. č. 1609/1 o výměře.
4 052 m2, k. ú. Rochlice u Liberce, z vlastnictví Libereckého kraje, IČO: 70891508, se sídlem u Jezu 642/2a, 461 80
Liberec, do vlastnictví statutárního města Liberec, IČO: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 – Staré Město.
NÁVRH USNESENÍ FV:
Finanční výbor dne 21. 10. 2020 doporučuje bezúplatný převod, přijetí daru, pozemku p. č. 1609/1 o výměře. 4 052 m2, k. ú.
Rochlice u Liberce, z vlastnictví Libereckého kraje, IČO: 70891508, se sídlem u Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, do vlastnictví
statutárního města Liberec, IČO: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 – Staré Město.

NÁVRH USNESENÍ ZM:
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Zastupitelstvo města Liberec dne 22. 10. 2020 schvaluje bezúplatný převod, přijetí daru, pozemku p. č. 1609/1 o výměře.
4 052 m2, k. ú. Rochlice u Liberce, z vlastnictví Libereckého kraje, IČO: 70891508, se sídlem u Jezu 642/2a, 461 80
Liberec, do vlastnictví statutárního města Liberec, IČO: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 – Staré Město.

Přílohy:
podklady k jednání

4/4

5

6

7

