
 
 
 
 
4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 

Bod pořadu jednání:                       

Věc:  MFRB – přijetí daru pozemků  a inženýrských sítí v k.ú. Karlinky, Liberec 

 

Zpracoval: Ing. Jitka Píšová  

odbor, oddělení: odbor rozvojových projektů 

telefon: 485243504 

Schválil:  vedoucí oddělení       

vedoucí odboru Ing. Marin Čech, pověřený zastupování funkce 
vedoucího odboru  

Projednáno: na 8. zasedání rady města 21.4.2009 

Poznámka:   

Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
primátor  města 

 
Ing. František Hruša,  náměstek primátora 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e                     

 

 

S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  

L I B E R E C  



a) přijetí daru p.p.č. 342/5 o celkové výměře 299 m2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, k.ú. 
Karlinky, obec Liberec od pana Harry Deimlinga, bytem Liberec s podílem vlastnictví ½ a 
Ing. Petra Kubíka, bytem  Liberec s podílem vlastnictví ½,  

  

b) přijetí daru staveb komunikace umístěné na p.p.č. 342/5 v k.ú. Karlinky, obec Liberec a 
veřejného osvětlení, umístěného  na p.p.č. 342/5 v k.ú. Karlinky, obec Liberec a p.p.č 681 
v k.ú. Dolní Hanychov, obec Liberec od pana Harry Deimlinga, bytem  Liberec s podílem 
vlastnictví ½ a Ing. Petra Kubíka, bytem  Liberec  s podílem vlastnictví ½.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
D ů v o d o v á    z p r á v a  
Realizace  technické infrastruktury za finanční spoluúčasti z  Městského fondu rozvoje 
bydlení Statutárního města Liberec (MFRB) 
V souladu se Statutem MFRB (Statut) a Zásadami postupu statutárního města Liberec při 
financování a přípravě bytové výstavby na území města Liberec (Zásady postupu) byla na 
akci: „Výstavba inženýrských sítí – komunikace umístěné na p.p.č. 342/5 v k.ú. Karlinky, obec 
Liberec  a veřejné osvětlení umístěného na  p.p.č. 681 v  k.ú. Dolní Hanychov, obec Liberec  a 
p.p.č. 342/5 v k.ú. Karlinky, obec Liberec“, poskytnuta dle přijatého usnesení zastupitelstva 
města č. 60/2005 finanční podpora (cca 60%  z celkových rozpočtových nákladů akce). 

Celkové rozpočtové náklady :  
komunikace  :  403 227,- Kč vč. DPH  
veřejné osvětlení : 125 805,- Kč vč. DPH 

V roce 2005 byla mezi statutárním městem Liberec a žadateli Ing. Petrem Kubíkem a Harry 
Deimlingem  uzavřena „Smlouva o přidělení prostředků z městského fondu rozvoje bydlení“ 
na vybudování technické infrastruktury, a to mimo jiné i na výše uvedenou technickou 
infrastrukturu. Příjemce dotace, se zavázal, že  po kolaudaci příslušných staveb  převede 
předmět díla, v daném případě komunikace, veřejné osvětlení,  včetně příslušných pozemků 
do vlastnictví statutárního města Liberec.  

Jedná se o pozemkovou parcelu 342/5 o celkové výměře 299 m2 v k.ú. Karlinky, obec 
Liberec, která je  zapsána na listu vlastnictví  č. 372 pro:  
pana Harry Deimlinga, bytem  Liberec s podílem ½, Ing. Petra Kubíka, bytem Liberec 
s podílem  vlastnictví ½.  
 
Výstavba infrastruktury:  
- komunikace byla dokončena a zkolaudována kolaudačním rozhodnutím  
  č.j. SUUR/7120/193954/08-Vá/KR  
- veřejné osvětlení bylo dokončeno a zkolaudováno kolaudačním rozhodnutím 
   č.j.  SUSR/7130/22218/07-So. 
 
V  souladu s uzavřenou Smlouvou o přidělení prostředků z Městského fondu rozvoje bydlení 
příjemce dotace navrhuje aby: 
a)   p.p.č. 342/5 v k.ú. Karlinky, obec Liberec na základě darovací smlouvy byla převedena do  
      vlastnictví města    
b) veřejné osvětlení a komunikace na základě darovací smlouvy byla převedena do vlastnic- 

tví města  
 
Shrnutí í a doporučení odboru 
Odbor rozvojových projektů doporučuje s ohledem na výše uvedené skutečnosti a platná 
ustanovení „Smlouvy o přidělení prostředků z městského fondu rozvoje bydlení“: 
a) přijmout dar stavby  komunikace umístěné na p.p.č. 342/5 v k.ú. Karlinky, obec Liberec a 

veřejného osvětlení umístěného na p.p.č. 342/5 v k.ú. Krlinky, obec Liberec a p.p.č 681 
v k.ú. Dolní Hanychov, obec Liberec od pana Harry Deimlinga, bytem Liberec  a Ing. Petra 
Kubíka, bytem  Liberec , 

b) přijmout dar nemovitosti – pozemkovou parcelu p. č. 342/5  v k.ú. Karlinky, obec Liberec    
    od  pana Harry Deimlinga, bytem Liberec  s podílem vlastnictví ½  a  Ing. Petra Kubíka,     
    bytem Liberec s podílem vlastnictví ½.  
 
Přílohy:č. 1 – Situační výkres dané lokality  v k.ú. Karlinky, obec Liberec 
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Příloha č. 1 – Situační výkres dané lokality  v k.ú. Karlinky 
 

 


