
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
7. zasedání zastupitelstva města dne: 2. 9. 2009 

Bod pořadu jednání:                       

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

 

Zpracoval: Ing. Jitka Píšová, Dagmar Salomonová 

odbor, oddělení: odbor rozvojových projektů 

telefon: 5243504 

Schválil:  vedoucí oddělení       

vedoucí odboru Ing. Tomáš Kubica,  vedoucí odboru rozvojových pro-
jektů  

Projednáno: na 13. zasedání rady města dne 25.8.2009 

Poznámka:  

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

 
Ing. František Hruša, náměstkem primátora 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

z r u š u j e         

část usnesení  č. 182/07 z 18. zasedání zastupitelstva ze dne 6.11.2007,  

  

 

 

S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  

L I B E R E C  



 

 

citace zrušovaných částí  
 
přijetí daru: 
 
1) pozemků: 

           c) p. p. č. 2068/25 v k. ú. Ruprechtice, obec Liberec, od spoluvlastníků Jana Krotila, Liberec 14, 
PSČ 460 14, Milana a Květoslavy Maryškových, Liberec 14, PSČ 460 14, a Ing. Lubomíra Ma-
sopusta,, Liberec 23, PSČ 463 12, 
  

   d) p. p. č. 2068/45 oddělené z p. p. č. 2068/27 na základě zpracovaného geometrického oddělova-
cího plánu č. 2066-611/2007, zhotoveného společností GEOKART v. o. s., se sídlem U Soudu 
536/6a, Liberec, ze dne 20. 7. 2007, v k. ú. Ruprechtice, obec Liberec, od Ing. Lubomíra Maso-
pusta, Liberec 23, PSČ 463 12, 
 

     e) p. p. č. 2068/28 a 2068/29, vše v k. ú. Ruprechtice, obec Liberec, od spoluvlastníků Jaroslava   
Jenčeka, Liberec 14, PSČ 460 14, Ing. Ladislava Jenčeka, Brno-Bosonohy, Brno 1, PSČ 642 00, 
a Jitky Ježové, Trenčín 1, PSČ 911 01, Slovensko, 

ostatní části usnesení zůstávají v platnosti  

a    

 s c h v a l u j e  

nové znění usnesení tj.  

přijetí daru  
1) pozemků  
odst. c)  
  přijmout dar pozemku p.č. 2068/25 v k.ú. Ruprechtice, obec Liberec, ostatní komunikace o 

celkové výměře 511 m2, od spoluvlastníků:       
  - Ing. Karlová Lucie, 460 14 Liberec  s podílem vlastnictví 1/3 

   -  Krotila Jana,  460 14 Liberec s podílem vlastnictví 1/3    
                        -  SJM Ing. Maryšky Milana a Ing. Květoslavy Maryškové, 460 14 Liberec  
                           s podílem vlastnictví 1/3,   
 
odst. d)   
     přijmout dar pozemku p.č. 2068/45 v k.ú. Ruprechtice, obec Liberec, ostatní komunikace o 

celkové výměře 1 m2,  od :                  
        Ing. Karlové Lucie, 460 14 Liberec XIV, Ruprechtice,  
 
a odst. e) 
  přijmout dar pozemků p.č.2068/28 ostatní komunikace o celkové výměře 1049 m2  a   

2068/29 ostatní komunikace o celkové výměře 288 m2, vše v k.ú. Ruprechtice, obec Libe-  
rec od  spoluvlastníků : 
  - SMJ  Ing. Balatky Jaroslava a Ing. Balatkové Zuzany,  460 14  Liberec, 
                        s podílem vlastnictví ¼,  
  -  SMJ Ing. Barka Ivo a Barkové Jaroslavy, 460 14 Liberec s podílem  
                         vlastnictví ¼,  
  - Ing. Jenčeka Ladislava, 642 00 Brno s podílem vlastnictví ¼  
  -  Salaby Petra, 460 14 Liberec s podílem vlastnictví  ¼. 
 
 
 



 

 
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 financo-
vání a přípravě bytové výstavby na území města Liberec (Zásady postupu) byla na akci: „Výstav-
ba inženýrských sítí – komunikace  a veřejné osvětlení v k.ú. Ruprechtice, obec Liberec“, poskyt-
nuta dle přijatého usnesení zastupitelstva města č. 66/06 ze dne 27.4.2006 finanční podpora. 
V souladu s uzavřenou smlouvou bylo na základě usnesení zastupitelstva města č. 166/07 schvále-
no přijetí daru pozemků :  

 
  -        p. p. č. 2068/25 v k. ú. Ruprechtice, obec Liberec, od spoluvlastníků Jana Krotila, Liberec 14, PSČ 

460 14, Milana a Květoslavy Maryškových, Liberec 14, PSČ 460 14, a Ing. Lubomíra Masopusta,  Li-
berec 23, PSČ 463 12, 

  
  -       p. p. č. 2068/45 oddělené z p. p. č. 2068/27 na základě zpracovaného geometrického oddělovacího 

plánu č. 2066-611/2007, zhotoveného společností GEOKART v. o. s., se sídlem U Soudu 536/6a, Libe-
rec, ze dne 20. 7. 2007, v k. ú. Ruprechtice, obec Liberec, od Ing. Lubomíra Masopusta, Liberec 23, 
PSČ 463 12, 

 
  -      p. p. č. 2068/28 a 2068/29, vše v k. ú. Ruprechtice, obec Liberec, od spoluvlastníků Jaroslava   Jenče-

ka,  Liberec 14, PSČ 460 14, Ing. Ladislava Jenčeka,  Brno 1, PSČ 642 00, a Jitky Ježové,  Trenčín 1, 
PSČ 911 01, Slovensko, 
 

V průběhu kompletního dokončení inženýrských sítí došlo u výše uvedených pozemků ke změně 
vlastnických vztahů tj. byly prodány a nyní jsou na příslušných listech vlastnictví noví majitelé. 
Proto, aby SML mohlo přijmout dar,  je nutné v souladu s novými vlastnickými změnami  zrušit 
část již  přijatého usnesení a následně přijmout nové tak, aby s novými vlastníky mohly být řádně 
uzavřeny darovací mluvy. Proto  je nyní radě města předkládán návrh na zrušení části usnesení  
RM č. 553/07 a  ZM  č. 182/07 s požadavkem  tohoto nového znění:  
 
- přijmout dar pozemku p.č. 2068/25 v k.ú. Ruprechtice, obec Liberec, ostatní komunikace o 

celkové výměře 511 m2, od spoluvlastníků Ing. Karlová Lucie, bytem 460 14 Liberec  
s podílem vlastnictví 1/3, Krotila Jana, bytem 460 14 Liberec s podílem vlastnictví 1/3 a od 
SJM Ing Maryška Milana a Ing. Květoslavy Maryškové,  bytem 460 14 Liberec s podílem 
vlastnictví 1/3,   

 
-   přijmout dar pozemku p.č. 2068/45 v k.ú. Ruprechtice, obec Liberec, ostatní komunikace o 

celkové výměře 1 m2,  od Ing. Karlové Lucie, bytem 460 14 Liberec XIV, Ruprechtice,  
 
- přijmout dar pozemků p.č.2068/28 ostatní komunikace o celkové výměře 1049 m2  a   

2068/29 ostatní komunikace o celkové výměře 288 m2, vše v k.ú. Ruprechtice, obec Liberec od  
spoluvlastníků SMJ  Ing. Balatky Jaroslava a Ing. Balatkové Zuzany oba bytem 46014  Liberec 
Ruprechtice s podílem vlastnictví ¼, od SMJ Ing. Barka Ivo a Barkové Jaroslavy oba bytem  
460 14 Liberec s podílem vlastnictví ¼,  
Ing. Jenčeka Ladislava, bytem  642 00 Brno s podílem vlastnictví ¼ a od Salaby Petra, bytem 
460 14 Liberec s podílem vlastnictví ¼. 
 

Odbor rozvojových projektů doporučuje, aby bylo částečně zrušeno usnesení RM  č. 553/07 a 
ZM  č. 182/07 a nahrazeno ve znění výše uvedeném s tím, že následně bude s novými vlastníky 
uzavřena darovací smlouva.  


