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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  

 

7.  zasedání zastupitelstva města dne: 2.9. 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 25.8.2009  

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   
 
 
majetkoprávní  operace pod body : 
 
I.  Nájem a prodej  
II.  Směna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

 

I.  NÁJEM  A  PRODEJ 

1.  kat. území  : Liberec,  pozemky p.č.  4161/1, 4164/2,  4875/1,   
                                           4875/2, 4876,  4877,  4878 a 4879            

 
zpracovala   :  Salomonová 
druh pozemku/využití :  ost. pl./ost. komunikace, ost. pl./zeleň, ost. pl./jiná pl., zahrada  
výměra celkem  :  2359 m2 z toho předpoklad zastavěné části, která bude  
                                              předmětem budoucího  prodeje činí cca 875 m2 
žadatel   :  Euroregion Nisa, regionální sdružení,  
                                              Třída 1. máje 858/26, 460 01 Liberec 
IČ    :  00832227 
účel převodu  :  výstavba nového sídla Euroregionu Nisa  
zveřejněno   : 10.8.2009 – 25.8.2009  
forma prodeje  : smlouva o nájmu a koupi najaté věci 
zákonná úprava  :  § 588 a násl.  obč, zákoníku 

     kupní cena     :  předpokládaná výše kupní cena činí celkem 3,675.000,-- Kč   
                                                  (tj. 4.200,-- Kč/m2) sestávající: 

• z částky nájemného ve výši 87.500,-- Kč 
• doplatku kupní ceny ve výši 3,587.500,-- Kč 

    projednáno   :  RM 25.8.2009 - souhlas 

 

Důvodová zpráva : 

V březnu letošního roku oslovilo regionální sdružení Euroregion Nisa (dále jen „ERN“) 
statutární město Liberec svým investičním záměrem  týkající se výstavby polyfunkčního objektu 
(nového  sídla ERN) na pozemcích ve vlastnictví města v k.ú. Liberec, lokalita Na Rybníčku. 
Jedná se o plochu, která byla před nedávnem uvolněna demolicí původního obytného domu a pro 
umístění sídla sdružení je jednoznačným pozitivem blízká docházková vzdálenost k budově 
krajského úřadu a do centra města. 

Odbor rozvojových projektů předložil žádost o odprodej pozemků do pracovní skupiny pro 
koordinaci majetkoprávních operací. Ze získaných stanovisek jednotlivých odborů zastoupených 
v pracovní skupině vyplynulo, že navržené umístění nového sídla sdružení je z hlediska 
územního plánu problematické, protože výstavba zasahuje do navržené kruhové křižovatky, 
čímž by byla omezena možnost výstavby a obsluhy předpokládaného parkovacího objektu. 
Vedle toho pracovní skupina doporučila, aby do doby vyřešení problematiky křižovatky a 
upřesnění umístění nového objektu město k prodeji pozemků určených pro výstavbu 
nepřistupovalo. 

V současné době došlo ze strany ERN ke zpracování návrhu úpravy dopravního propojení ulic U 
Besedy, Orlí a Františkovská. Předložené dopravní řešení je pro město plně akceptovatelné a 
z tohoto důvodu bylo i zahrnuto do probíhající 39. změny územního plánu s plným 
předpokladem schválení v tomto roce. 

ERN má nyní možnost získat na výstavbu výše uvedeného objektu z  Operačního programu 
přeshraniční spolupráce ČR-Polsko dotaci, podmínkou jejího poskytnutí však je jednak doložení 
územního rozhodnutí a dále pak smluvní vztah k předmětných pozemkům. 

Žádost o vydání územního rozhodnutí je ze strany Euroregionu Nisa zpracována a podána, ale ze 
strany stavebního úřadu je do doby schválení příslušné změny územního plánu pozastavena. 
Získání smluvního  vztahu k pozemkům je předmětem této důvodové zprávy. 
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Popis investičního záměru  : 

Navržený objekt má tvar pravoúhlého trojúhelníku s oblou přeponou sledující uliční čáru ulice 
Chrudimská a Na Rybníčku. Budova je osazena v severní části pozemku jako soliterní objekt 
v místě původně plánovaného kruhového objezdu na křižovatce ulic Orlí, Chrudimská, Na 
Rybníčku. Stávající křižovatka je ponechána s tím, že mezi novým objektem a silniční 
komunikací je navržen široký pruh chodníku s osazenou zelení (pozn. toto řešení vychází z 
doporučení odboru dopravy jehož cílem je zúžit  profil stávající komunikace ul. Na Rybníčku 
z důvodu dosažení postupného omezení dopravy na křižovatce tř. 1. Máje a Na Rybníčku). 
Objekt polyfunkčního domu se vstupem přímo z pěší komunikace je navržen jako pětipodlažní 
nepodsklepená budova. První tři podlaží jsou využita pro administrativní centrum Euroregionu 
Nisa. 4 – 5 N.P. slouží jako mezonetové inspekční obytné jednotky se společnou terasou na 
zelené střeše třípodlažní části tohoto objektu. Svojí výškou 17,6m nepřevyšuje  hřebeny okolních 
střech. Dopravně je objekt napojen příjezdovou komunikací z ulice Chrudimská na odstavné 
parkoviště s kapacitou 21 automobilů + 2 parkovací stání pro imobilní spoluobčany. 
Předpokládané celkové investiční náklady na projekt činí cca 73,000.000,-- Kč s níže uvedeným 
předpokládaným způsobem financování :  
 
62 mil. Kč z ERDF – program přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 
3,65 mil. Kč příspěvek státního rozpočtu ČR 
7,3 mil.Kč vlastní podíl Euroregionu Nisa  
 

Návrh smluvního zajištění : 

Statutární město Liberec uzavře se žadatelem, tj. s ERN  „Smlouvu o nájmu a koupi najaté věci“ 
za následujících podmínek : 

1) Smlouva o nájmu a koupi najaté věci bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2012. 

2) Nájemní doba počíná dnem podpisu smlouvy o nájmu a koupi najaté věci a končí dnem 
uplatnění práva na koupi pozemků. 

3) Právo na uplatnění práva na koupi najatých pozemků nájemci vznikne po splnění podmínek: 
     - uhrazení celkové kupní ceny, tj. částky sjednaného nájemného a kupní ceny, 
     - po doložení  geometrického plánu na pozemky dotčené novou výstavbou, které se tak stanou 

předmětem převodu 
    -  po dni, kdy bude doručeno příslušnému Stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního 

rozhodnutí na nový objekt sídla Euroregionu Nisa  

4) Jestliže nejpozději k datu 31.12.2012 nebude ze strany nájemce uplatněno právo na koupi 
najatých pozemků, mění se smlouva dne 1.1.2013 na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou. 
V tomto případě pak uhradí nájemce městu další nájemné, jehož výše bude stanovena na 
základě interního předpisu města platného ke dni vzniku povinnosti toto další nájemné platit. 

5) Při splnění výše uvedených podmínek bude nájemce oprávněn oznámit písemně městu, že 
uplatňuje právo na koupi najatých pozemků 

 

Celková kupní cena 

Dohodnutá kupní cena za pozemky je součtem nájemného a doplatku kupní ceny v celkové výši 
celkem 4.200,-- Kč/m2, vynásobené předpokládanou výměrou pozemků (875 m2) což činí 
celkem 3,675.000,--. Tato cena vychází z výše kupní ceny za m2 pozemku odpovídající 
současnému  tržnímu ocenění, kdy např. m2 pozemku pro výstavbu OC Forum je stanoveno na 
4.000,-- Kč + povinnost investora provedení veřejných investic a  m2 pozemku připravované 
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výstavby podél tř. 1. máje je stanoveno na 4.500,-- Kč. V tomto případě se však jedná o 
neziskové sdružení, kdy objekt nebude sloužit komerčním účelům. 
 

Nájemné  

Po dobu trvání nájemní smlouvy je za užívání pozemků stanoveno nájemné v celkové výši 
87.500-- Kč, které je součástí celkové kupní ceny za pozemky. 

Doplatek kupní ceny 

Doplatek kupní ceny za pozemky činí 3,587.500,-- Kč. 
 

Způsob úhrady celkové kupní ceny 

Celková kupní cena za předmětné pozemky bude uhrazena následovně : 

I)  První část celkové kupní ceny tvoří výše stanovené nájemné, které bude splatné při podpisu 
smlouvy o nájmu a koupi najaté věci 

II) Druhou část celkové kupní ceny tvoří doplatek kupní ceny za pozemky ve výši 3.587.500,- 
     Kč  splatné před uplatněním koupě najaté věci, nejpozději však do 31.12.2012. 
 

Stanovisko odboru rozvojových projektů : 

Umístění výstavby nového objektu Euroregionu Nisa v centru města Liberce je v zájmu 
dostupnosti a  k celkovému charakteru organizace a její činnosti vhodné. 
Činnost sdružení, podporující mezinárodní kooperaci neziskových organizací a obcí v oblasti 
přeshraniční spolupráce,  čímž přispívá i k rozvoji samotného města Liberce a současně mu dává 
i možnost přímé mezinárodní spolupráce, lze považovat za natolik přínosné, že je i podkladem 
pro doporučení ve věci schvalování přímého prodeje výše uvedených  pozemků ERN za účelem 
výstavby objektu jeho nového sídla . 

 
Návrh usnesení ZM : 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje 

1. budoucí prodej pozemků p.č. 4161/1, 4164/2,  4875/1,  4875/2, 4876,  4877,  4878 a 4879 
v  k.ú. Liberec  do  vlastnictví  regionálního sdružení Euroregion Nisa, Třída 1. máje 
858/26,  460 01 Liberec 1, IČ:  00832227 za  celkovou  kupní  cenu 4.200,-- Kč/m2 

převáděné plochy pozemků, tj. v celkové předpokládané výši 3,675.000,-- Kč, přičemž 
celková  kupní  cena za tyto nemovitosti je součtem nájemného a vlastní prodejní ceny, 

 
2. uzavření „smlouvy o nájmu a koupi najaté věci“ na dobu určitou do 31.12.2012 za 

následujících podmínek: 
 

2.1. nájemné za užívání uvedených pozemků je stanoveno  v jednorázové výši 87.500,-- 
Kč, splatné při podpisu smlouvy o nájmu a koupi najaté věci, 

 
2.2. doplatek kupní ceny za převáděné nemovitosti v předpokládané výši 3,587.500,-- 

Kč se splatností upřesněné v souvislosti v budoucnu se zpracovaným 
geometrickým  oddělovacím plánem, před uplatněním práva na koupi najatých 
pozemků, nejdéle však do 31.12.2012, 

 
2.3.   uplatnění práva na koupi najatých pozemků vznikne po splnění následujících  

podmínek:  
a) uhrazená celá výše nájemného a kupní ceny, 
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b) po dni, kdy bude doručeno příslušnému Stavebnímu úřadu žádost o vydání 
kolaudačního rozhodnutí na nový objekt sídla Euroregionu Nisa,   

c) po doložení  geometrického oddělovacího plánu na pozemky, které budou 
předmětem převodu. 
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Příloha č. 1.  Kopie žádosti Euroregionu Nisa 
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Příloha č. 2. Vizualizace připravovaného objektu 
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I . SMĚNA   
   

1.     kat. území         : Starý Harcov, pozemek parc. č. 1241/3  
                                      oddělená  z p.p.č. 1241/1  dle GP  č.  
                                     v majetku města  

   
za  

         
        kat. území         : Starý Harcov, pozemek parc.č. 1239/11  
                                      oddělená z p.p.č. 1239/6 dle GP  č.  
                                      v ma jetku žadatele  
   
   
zpracovala   :  Salomonová  
druh pozemku   :  ost. pl./ost. kom. za  louka  
výměra   :  472 m2 za 245 m2  
žadatel    :  Ing. Martin Havlín, Liberec XV   
účel    :  scelení pozemků ve vlastnictví žadatele + zajištění přístupu města  

  do lesních porostů ve vlastnictví města  
zveřejněno   :  10.8.2009 – 25.8.2009  
zákonná úprava  :  § 611  obč. zákoníku  
projednáno   :  RM 25.8.2009 - souhlas 
   

Směna bez finančního dorovnání  
   

   
Důvodová zpráva :   

Ing. Martin Havlín je vlastníkem pozemků p.č. 1239/6, 1244/2, 1244/3 a 1246/3 v k.ú. Starý 
Harcov na kterých uvažuje s výstavbou rodinného domu. K výstavbě lze, dle platného územního 
plánu, využít pouze spodní část pozemků podél ul. Jizerská, zbývající část je nezastavitelná 
s funkcí plochy přírody a krajiny .  

Umístění rodinného domu do ploch určených pro bydlení však dále limituje pozemek p.č. 1241/1 
ve vlastnictví města, v katastru nemovitostí vedený jako ost. pl./ost. kom., který pozemky ve 
vlastnictví Ing. Havlína rozděluje. 
Jedná se o málo využívanou nezpevněnou (travnatou) cestu, která směřuje z dané lokality 
neudržovanou lesní cestou k bývalé harcovské střelnici. Pokud se jedná o vjezd do bývalého 
areálu střelnice je tento řešen ze spodní části z ul. Jizerská po zpevněné komunikaci (p.p.č. 
1241/2), vše již v soukromém vlastnictví. 
Ing. Havlín požádal v loňském roce o odprodej části p.p.č. 1241/1, který však rada města 
neschválila, a to s ohledem na stanovisko odboru komunálních služeb, oddělení veřejné zeleně a 
lesů na nutnost zachování přístupu do navazujících lesních porostů ve vlastnictví města. 
 
Snaha o nalezení kompromisního řešení pak dále souvisí s připravovanou akcí Krajské správy 
silnic Libereckého kraje (KSSLK)  pod názvem „Úprava odvodnění na silnici III/29020“, ul. 
Jizerská, které KSSLK uvažovala umístit právě na p.p.č. 1241/1 ve vlastnictví města, a to 
formou směny částí pozemků mezi městem a Ing. Havlínem v daném místě. Tuto možnost již 
Ing. Havlín projednal i s KSSLK s kladným výsledkem, kdy KSSLK písemně odsouhlasila, že je 
připravena ke změně projektu a posunutí odbočky odlehčovacího příkopu níže v případě, že 
směna mezi Ing. Havlínem a městem bude uskutečněna. 
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S navrženým řešením formou směny pozemků, které nadále zachová jak přístup do lesních 
porostů tak i možnost realizace odvodnění ul. Jizerská, ale současně  umožňuje  scelení pozemků 
Ing. Havlína, vyslovil souhlas i odbor komunálních služeb. 
Hodnota nemovitostí navržených ke směně je dle znaleckých posudků, zpracovatel Ing. Lubomír  
Bureš,  téměř shodná (140.520,-- Kč za p.p.č. 1239/11 ve vlastnictví Ing. Havlína a 133.555,- Kč 
za  p.p.č. 1241/3 ve vlastnictví města), směna je proto navržena bez finančního dorovnání. 
Pokud bude předložená majetkoprávní operace zastupitelstvem města schválena, povinností Ing. 
Havlína, uvedenou i ve směnné smlouvě, pak dále bude zachování vstupu a vjezdu pro dům 
č.p.152  na p.p.č. 1245 ve vlastnictví paní Gabriely Komrzý Schulzové, což je rovněž mezi 
těmito účastníky ošetřeno uzavřenou smlouvou o budoucí směnné smlouvě. 

Doporučení odboru :  
Odbor rozvojových projektů doporučuje předložený návrh majetkoprávní operace - směny 
pozemků, s ohledem na výše uvedené, schválit.  

   

 

 

 
Návrh usnesení ZM:  
   
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků v k.ú. Starý Harcov,  směna 
p.p.č. 1239/11 oddělená dle GP č. 1810-72/2009 z p.p.č. 1239/6 v majetku Ing. Martina 
Havlína, bytem Liberec XV – Starý Harcov za p.p.č. 1241/3 oddělená dle GP č. 1810-
72/2009 z p.p.č. 1241/1 v  majetku Statutárního města Liberec, nám. E. Beneše 1. Liberec 1, 
IČ 00262978, bez finančního dorovnání.  
   
   

  

 

 

 

 

 

  
Přílohy :  Příloha č. 1. vyznačení nemovitosti ve vlastnictví Ing. Havlína a SML navržené ke  
                                     směně v kat. mapě vč. fotografie dané lokality 
                Příloha č. 2.  návrh příslušného geometrického plánu 
                Příloha č. 3.  korespondence mezi KSS LK a Ing. Havlínem 
     Příloha č. 4.  kopie smlouvy o budoucí směnné smlouvě uzavřené mezi Ing.  
                                     Havlínem a paní Gabrielou Komrzý Schulzovou 
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Příloha č. 1. vyznačení nemovitosti ve vlastnictví Ing. Havlína a SML navržené ke  směně v kat.  
                     mapě vč. fotografie dané lokality 
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Příloha č. 2.  návrh příslušného geometrického plánu 
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Příloha č. 3.  korespondence mezi KSS LK a Ing. Havlínem 
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Příloha č. 4.  kopie smlouvy o budoucí směnné smlouvě uzavřené mezi Ing. Havlínem  
                       a paní Gabrielou Komrzý Schulzovou 
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