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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

5.  zasedání zastupitelstva města dne: 28.5. 2009 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Majetkoprávní operace – Odbor rozvojových projektů 

 
Zpracoval: Dagmar Salomonová    

odbor, oddělení: odbor rozvojových projektů 

telefon: 485 24 3579 

Schválil: vedoucí oddělení - 

 vedoucí odboru Ing. Tomáš Kubica, vedoucí odboru rozvojových projektů 

Projednáno: v radě města dne 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   
 

dar pozemkové parc. č. 4001/9 a pozemkové parc. č. 4001/10 v k.ú. Liberec, znaleckým po-
sudkem oceněné na 369.960,-- Kč z vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. 
Dr. E. Beneše 1, Liberec I, IČ: 00262978 do vlastnictví Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 
642/2a, Liberec IV – Perštýn,  IČ:  70891508. 
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I.   DAR 
 

1. kat. území : Liberec,  p.p.č. 4001/9 a p.p.č. 4001/10 
 
zpracoval   : Dagmar Salomonová 
druh pozemku   :  zast. pl. a nádvoří 
nabyvatel   :  Libereckého kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn 
IČ      :  70891508 
účel    :  zázemí budovy ve vlastnictví KÚ LK 
zákonná úprava  :  § 628  Obč. zákoníku 
zveřejněno   : 28.4. – 14.5.2009 
projednáno   :  RM 21.4.2009 - souhlas 

 

Hodnota daru, stanovená znaleckým posudkem :  369.960,-- Kč 

 

 

 
Důvodová zpráva :   

V souvislosti s probíhající výstavbou Obchodně společenského centra Forum Liberec, jejíž 
součástí byla i celková rekonstrukce ul. Náchodské, byly mimo jiné dotčeny i pozemkové 
parc. č. 4001/5, 4001/13 a 3963/1 v k.ú. Liberec (dle GOP se jedná o nově vzniklou 
p.p.č. 4001/18) ve vlastnictví Libereckého kraje, jejíž bezúplatný převod do vlastnictví města 
je ze strany Libereckého kraje smluvně ošetřen a nabytí majetku, tj. nově vzniklé p.p.č. 
4001/18 schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 30.4.2009. 
 
Jako kompenzaci za poskytnutí výše uvedených částí pozemků však Liberecký kraj požádal o 
bezúplatný převod poz. parc. č. 4001/9 a 4001/10 ve vlastnictví města, které přímo navazují 
na budovu ve vlastnictví Libereckého kraje což bylo rovněž ze strany města smluvně ošetřeno 
uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě darovací. 
 
Hodnota těchto vzájemných darů, stanovená znaleckým posudkem pak činí 216.680,-- Kč za 
nově vzniklou p.p.č. 4001/18, kterou nabývá do vlastnictví město a 369.960,-- Kč za 
p.p.č. 4001/9 a 4001/10, které nabývá do vlastnictví Liberecký kraj. 
 
Doporučení odboru :   
Odbor rozvojových projektů doporučuje bezúplatný převod p.p.č. 4001/9 a 4001/10 v k.ú. 
Liberec do vlastnictví Libereckého kraje schválit. 
 

 

 

 
Příloha č. 1.  Snímek z katastrální mapy s vyznačením  pozemků parc. č. 4001/9 a 4001/10 
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