
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: 27. 5. 2010 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Nabytí nemovitostí - vypořádání likvidačního zůstatku 

 

Zpracoval: Odbor majetku města 

odbor, oddělení: Oddělení majetkových vypořádání, Oddělení provatizačních projektů 

telefon: 48 524 3301 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Josef Mazáč 

Projednáno: RM 18.5.2010 

Poznámka:       

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

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      
 
uzavření Smlouvy o převodu nemovitostí 1) a úhradě vypořádacího podílu (likvidačního 
zůstatku) společnosti Liberecké výstavní trhy, akciová společnost v likvidaci, Masarykova 
625/24, Liberec I, IČ: 49902725 
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1) budova čp. 625, Liberec I, jiná stavba na pozemku p.č. 2814 včetně příslušenství, garáž na 
pozemku p.č. 2813/5, garáž na pozemku p.č. 2813/6, garáž na pozemku p.č. 2813/7, 
pozemky p.č. 2813/1, p.č. 2813/2, p.č. 2813/5, p.č. 2813/6, p.č. 2813/7, p.č. 2814, vše 
v k.ú. Liberec 

 
u k l á d á  
 
Ing. Jiřímu Kittnerovi – primátorovi města 
učinit příslušné úkony vedoucí k převodu předmětných nemovitostí do vlastnictví statutárního 
města Liberec 
 
 
 
Důvodová zpráva 
 

Rada města dne 18.5.2010 schválila jako jediný akcionář společnosti Liberecké výstavní trhy 
Liberec, a.s. v likvidaci, IČ: 49902725: 

1. Účetní uzávěrku včetně zprávy auditora o ověření účetní uzávěrky a zprávy o vztazích 
k 31.12.2009 

 
2. Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku ve výši 18,041.000,- Kč, z toho hodnota 

bývalého sídla LVT je 16 mil. Kč, zbývající jsou finanční prostředky. Bývalé sídlo LVT - 
Masarykova 625/24, Liberec 1, včetně příslušných pozemků a vedlejších staveb (budova 
čp. 625, Liberec I, jiná stavba na pozemku p.č. 2814 včetně příslušenství, garáž na 
pozemku p.č. 2813/5, garáž na pozemku p.č. 2813/6, garáž na pozemku p.č. 2813/7, 
pozemky p.č. 2813/1, p.č. 2813/2, p.č. 2813/5, p.č. 2813/6, p.č. 2813/7, p.č. 2814, vše 
v k.ú. Liberec), bude převedeno do vlastnictví statutárního města Liberec (SML) 
(Smlouva o převodu nemovitostí v příloze). Zbývající část likvidačního zůstatku bude 
převedena na účet SML.    

      

3. Plnění časového plánu likvidace (Zpráva likvidátora) 

 

 

 

Přílohy:  Smlouva o převodu nemovitostí, úhrada likvidačního zůstatku akcionáře 

    Zpráva likvidátora LVT, a.s. v likvidaci 
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