
 1 

 
 
 
 
 
1.  zasedání zastupitelstva města dne:   27.1. 2011 
Bod pořadu jednání:   

 
 

Věc:  Přijetí daru  

Přechod pro chodce přes Husovu ulici u porodnice v Liberci   

 

Zpracoval: Ing. Jitka Píšová  

odbor, oddělení: odbor technické správy veřejného majetku 

telefon: 5243 504 

Schválil:  vedoucí oddělení       

vedoucí odboru David Novotný, pověřený zastupováním vedoucího 
odboru technické správy veřejného majetku   

Projednáno: na 4. mimořádném zasedání  rady města 22.12.2010 

Poznámka:   

Předkládá: 
Mgr. Jan Korytář, v. r. 
primátor  města 

 
Miroslav Křepel, pověřený zastupováním funkce ta-
jemníka MML 

s Lukášem Martinem, náměstkem pro technickou infra-
strukturu 

 
Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání 
       
s c h v a l u j e 

přijetí daru  „Přechod pro chodce přes Husovu ulici u porodnice v Liberci“ od Krajské ne-
mocnice Liberec, a.s. , IČ 272 83 933, se sídlem Husova 10, 460 63 Liberec v celkové hodno-
tě  354.982,- Kč vč. DPH.                         

 

 

S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  
L I B E R E C  
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D ů v o d o v á    z p r á v a  
 
Statutární město Liberec (město)  uzavřelo s Krajskou nemocnicí Liberec, a.s.   (nemocnice) 
„Smlouvu o souhlasu s provedením stavby“ č. 5/9/0063 na stavbu „Přechod pro chodce přes 
Husovu ulici u porodnice v Liberci“ . V souladu s touto „Smlouvou“ nemocnice zrealizo-
vala stavbu dle projektové dokumentace vypracované Ing. P. Rendlem z 08/2009, č. zakázky 
48/2009. Vzhledem k tomu, že vybudovaný přechod pro chodce je na pozemku města a je 
součástí městské komunikace je vhodné, aby tato stavba -  přechod pro chodce byla rovněž ve 
vlastnictví města. 
 
 
 
Údaje o akci :  
Název   : „Přechod pro chodce přes Husovu ulici u porodnice v Liberci“   
 
Technický popis:  přechod pro chodce o šířce 4m, s dělícím ostrůvkem šířky 2,65m na dva  
                              jízdní pruhy 2x 3,25m mezi obrubami, přechod je nasvícen veřejným  
                              osvětlením    
Investor   :   Krajská nemocnice Liberec, a.s.    
Umístění :   ul. Husova p.p.č. 5771/1v  k.ú. Liberec, obec Liberec, který  je ve vlastnictví  
                           Statutárního města Liberec     
Cena díla  :   354 982,- Kč vč. DPH  
Realizace :   kolaudační souhlas č.j. SUUR/7120/12838/10-Vá/KS ze dne 29.7.2010 
 
Přechod pro chodce vč. nasvícení je součástí místní komunikace  a bude sloužit k bezpečnému 
přechodu chodců, je proto tedy vhodné, aby s ohledem na jeho využití, případné opravy,  
úpravy bylo Statutární město Liberec jeho vlastníkem.   
 
 
Doporučení odboru:  
Odbor technické správy veřejného majetku doporučuje, aby „Přechod pro chodce přes Huso-
vu ulici u porodnice v Liberci“  byl darem přijat od Krajské nemocnice Liberec, a.s. s tím, že 
odbor technické správy veřejného majetku následně zajistí  řádný provoz.  
 
 
Příloha :  
Č. 1 – Situační výkres  
Č. 2 – Fotografie skutečného provedení  
Č. 2 – Návrh darovací smlouvy  
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Příloha č.1:  Situační výkres  
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Příloha č.2  Fotografie skutečného provedení   
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Příloha č. 3 – Návrh darovací smlouvy  
 

Darovací smlouva 
19/10/0147 

 

kterou uzavírají a tímto uzavřeli 

 

obchodní společnost  
Krajská nemocnice Liberec, a.s.,  
se sídlem v Liberci I, Staré Město, Husova 10, PSČ 460 63, 
IČ 272 83 933, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č. 1651,  
jejímž  jménem jedná MUDr. Luděk Nečesaný, MBA předseda představenstva  
 

jako dárce na straně druhé  dále také jen „společnost“ 

 

a 

 
Statutární město Liberec,  
se sídlem v Liberci 1, nám. Dr. E. Beneše 1, PSČ 460 59, IČ  00262 978 
zastoupené primátorem Mgr. Janem Korytářem 
IČ 262 978 

jako obdarovaný na straně jedné dále jen „SML“ 

 

za následujících podmínek 

I.  

Statutární město Liberec je vlastníkem pozemku p.č. 5771/1 v k.ú. Liberec (zapsáno u Katast-
rálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, LV č. 1). Pro účely staveb-
ního řízení uzavřelo s Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. jako stavebníkem Smlouvu o souhlasu 
s provedením stavby nebo opatření č. 5/09/0063 dne 5.10.2009 – Vybudování přechodu pro 
chodce přes Husovu ulici v Liberci, dle projektové dokumentace , DZPS vypracované Ing. P. 
Rendlem, dne 08/2009, která byla nedílnou součástí Smlouvy o souhlasu s provedením stavby 
nebo opatření č. 5/09/0063. 

II. 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. v souladu  se Smlouvou o souhlasu s provedením stavby ne-
bo opatření č. 5/09/0063 zrealizovala stavbu „Vybudování přechodu pro chodce přes Husovu 
ulici v Liberci“, doloženo kolaudačním souhlasem s užíváním stavby ze dne 29.7.2010, hod-
nota této stavby je 354.982,- Kč vč. DPH.  

Krajská nemocnice Liberec, a.s. převádí stavbu „Vybudování přechodu pro chodce přes Hu-
sovu ulici“ v hodnotě 354.982,- Kč vč. DPH, kterou zrealizovala v souladu se smlouvou po-
psanou v čl. I této smlouvy do vlastnictví Statutárního města Liberec, Statutární město Libe-
rec tento dar do svého vlastnictví přijímá. 
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Obdarovaný prohlašuje, že dar uvedený v této smlouvě bude využit pro veřejné účely 
v souladu s právními předpisy. V případě použití daru či jakékoliv jeho části  v rozporu 
s touto smlouvou či účelem v ní vyjádřeným, je dárce oprávněn požadovat vrácení daru či dle 
své volby od této smlouvy odstoupit. 

 

 

        III. 
a)  Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského  zákoníku. 
b) Tato majetkoprávní operace byla schválena na .. zasedání zastupitelstva dne … usnesením  
      č. …  
c)  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž oba mají platnost originálu a  
     z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 
d) Tato smlouva může být měněna a doplňovaná jen formou písemných vzestupně číslova- 
    ných dodatků, které podepíše každá ze smluvních stran. 
e) Na důkaz toho, že si tuto smlouvu přečetli a že s ní souhlasí, připojuje každá ze smluvních  
    stran svůj  podpis.  

 

 

V Liberci dne…………    V Liberci dne …………………… 

 

__________________________   ___________________________  
MUDr. Luděk Nečesaný, MBA   Statutární město Liberec  
předseda představenstva společnosti   Mgr. Jan Korytář 
Krajská nemocnice Liberec, a.s.    primátor 

 

 

Předávané přílohy: 

 
Zaměření skutečného provedení přechodu pro chodce v ulici Husova (situace, technická zprá-
va, CD) 
Situace – dokumentace skutečného provedení stavby 
MML odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření ke kolaudačnímu řízení  
Eltodo-Citelum, s. r. o. – souhlas s kolaudací přechodu pro chodce 
Veřejné osvětlení - zpráva o revizi elektrického zařízení z 2.12.2009 
Předávací protokol dokončeného díla mezi firmou STRABAG, a. s. a KNL, a. s. 
Čestné prohlášení firmy STRABAG, a. s. k použitým materiálům na stavbu 
Kompletní projektová dokumentace – přechod pro chodce přes Husovu ulici u porodnice 
v Liberci  
Kolaudační souhlas s užíváním stavby ze dne 29.7.2010 – MML Stavební úřad 

   


