
 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

            L I B E R E C  

 

6.  zasedání zastupitelstva města dne: 30.06.2011 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Návrh řešení projektového záměru Oddechová zóna na Perštýně 

 

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   21.06.2011 

Poznámka: - 

Předkládá:  Lukáš Martin 

 náměstek primátorky města 

 

Návrh usnesení 

 
Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e  n a  v ě d o m í 

předložený návrh projektu  „Oddechová  zóna na Perštýně“  

s o u h l a s í 

s úpravou smluvních vztahů na realizaci projektu oddechové zóny a 

u k l á d á 

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky města, předložit návrh smluvních dokumentů na 
zajištění realizace projektu Oddechová zóna na Perštýně k projednání radě a zastupitelstvu 
města. 

          Termín : 08/2011 

 



 

D ů v o d o v á  z p r á v a 

 

Předmětem důvodové zprávy je návrh společností IBERUS s.r.o. týkající se projednání 
možnosti alternativního řešení připravované realizace investičního záměru výstavby 
oddechového, sportovního, rekreačního a volnočasového prostoru v lokalitě  Perštýn. 

Stručná rekapitulace : 
Společnost IBERUS s.r.o. se v souladu s usnesením rady města č. 614/09 ze dne 20.10.2009 
stala nájemcem a současně i budoucím kupujícím pozemků v k.ú. Liberec, lokalitě Perštýn. V 
uzavřené Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy s ujednáním o nájmu nemovitostí č.j. 
4/10/0035 se společnost IBERUS s.r.o. zavázala vybudovat v předmětné lokalitě  park, který 
bude veřejně přístupný minimálně 6 měsíců v roce v období duben – listopad minimálně 6 
hodin denně mezi 8. až 21 hodinou  a  město se naopak  zavázalo, že pokud společnost 
IBERUS s.r.o. park vybuduje, uzavře s ní  kupní smlouvu na pozemky v této smlouvě 
uvedené. 
Doba nájmu je sjednána do 31.12.2013 (s možností prodloužení v případě prodlení se 
získáním rozhodnutí nezbytných pro realizaci projektu bez zavinění budoucího kupujícího) a 
s jednorázovou úhradou nájemného ve výši 230.000,-- Kč. Kupní cena pozemků p.č. 1374/2, 
1376, 1379/1, 1382, 1383, 1387/5, 1390, 1391/1, 1392/1, 1394, 1395, 1396, 1398/5, 1398/1, 
1399/1, 1399/8, 1402/1, 1403/1 a 1404/2 vše k.ú. Liberec o celkové výměře 15413 m2 je 
stanovena dohodou smluvních stran ve výši 12,604.000,-- Kč, splatná v deseti ročních 
splátkách. 
Současně pak smlouva obsahuje i pojistku pro případ, že by společnost IBERUS s.r.o.  
přistoupila ke změně užívání nemovitostí (ustanovení o smluvní pokutě) a předkupní právo 
města (za cenu ve výši zaplacené části kupní ceny) pro případ, že by je společnost chtěla  
prodat či jinak zcizit. 

Alternativní řešení realizace projektu klidové a rekreační zóny Perštýn spočívá v návrhu 
připravit tento projekt do výzvy IPRM III – Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Společnost 
IBERUS s.r.o. je připravena, pokud rada a zastupitelstvo města tento návrh řešení projektu 
odsouhlasí, přistoupit ke zrušení výše uvedené Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy 
s ujednáním o nájmu nemovitostí č.j. 4/10/0035 a umožnit tak její nahrazení smlouvou o 
spolupráci na vybudování „Oddechové a rekreační zóny Perštýn“ (v rozsahu studie 
zpracované ing. arch. Jiřím Janďourkem – viz příloha č. 1.), která by kromě  realizace 
výstavby řešila i budoucí společnou správu klidové zóny (na straně města by se jednalo o 
závazek týkající se napojení kamerového systému na pult centrální ochrany a součinnost 
technických služeb při odvozu posekané trávy). 

Žadatelem o dotaci z IPRM by se stala Geotermální energie pro občany o.p.s. (dále jen 
„GEPO“), se kterou by město uzavřelo dlouhodobou nájemní smlouvu na pozemky ve 
vlastnictví města a to za symbolickou 1,-- Kč/rok. 



Vedle toho by došlo mezi městem a společností IBERUS s.r.o. k uzavření budoucí směnné 
smlouvy, jejímž předmětem by byla směna ideální ½ pozemků p.č. 1380, 1381/1, 1381/21, 
1386/1 a 1386/2 vše v k.ú. Liberec o celkové výměře 8225 m2 dotčené  projektem výstavby 
ve vlastnictví IBERRUS s.r.o. za pozemky p.č. 1402/1, 1403/1 a 1404/2 v k.ú. Liberec o 
celkové výměře 2029 m2 ve vlastnictví města (jedná se o pozemky, které tvoří zázemí 
soukromé základní školy č.p. 404 ul. Na Perštýně ve vlastnictví společnosti IBERUS s.r.o.). 

Pokud bude projekt podán a vybrán, tj. zařazen na indikativní seznam IPRM III a následně 
realizován,  získá město spoluvlastnictví ve výši ideální  ½ k dalším klíčovým pozemkům 
v rámci klidové zóny, které jsou dosud ve vlastnictví společnosti IBERUS s.r.o.. Rovněž tak 
realizace projektu by byla bez potřeby zajištění spoluúčasti v rámci financování z evropských 
dotací a dále včetně možnosti využívat zázemí budovy č.p. 384 ve vlastnictví společnosti 
IBERUS s.r.o. pro provozování parku a jeho příslušenství. 

Záměr současně  předpokládá nominaci dvou zástupců města do dozorčí rady občanského 
sdružení GEPO, čímž by město získalo kontrolu nejen nad samotným projektem oddechové a 
rekreační zóny Perštýn, ale také kontrolu nad dalším významným projektem na území města a 
to revitalizací kostela Sv. Máří Magdalény. Tento projekt je v současné době před začátkem 
realizace a je spolufinancován evropskými dotacemi v rámci IPRM III - – Atraktivní a 
kvalitní život v Liberci .  

Odhadovaný celkový rozpočet projektu na vybudování oddechové zóny Perštýn je 
33,925.990,-- Kč bez DPH. 

Pokud rada a zastupitelstvo města předložený návrh změny na realizaci oddechové zóny 
Perštýn včetně souvisejících smluvních vztahů odsouhlasí, přistoupí smluvní strany k přípravě 
všech výše uvedených smluvních dokumentů, tj. k vypracování návrhu na odstoupení 
smluvních stran od smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s ujednáním o nájmu 
nemovitostí č.j. 4/10/0035, vypracování návrhu nájemní smlouvy na pozemky ve vlastnictví 
města pro GEPO, o.s., vypracování návrhu budoucí směnné smlouvy mezi městem a 
společností IBERUS s.r.o. a vypracování návrhu smlouvy o spolupráci, které budou 
předloženy k projednání orgánům města na přelomu měsíce srpen – září. Nově navržené 
smluvní dokumenty však budou obsahovat ustanovení, které bude společnosti IBERUS s.r.o. 
garantovat obnovení stávajícího smluvního vztahu založeného Smlouvou o uzavření budoucí 
kupní smlouvy s ujednání o nájmu pozemků č.j. 4/10/0035 a to pro případ, že by se na projekt 
oddechové zóny Perštýn nepodařilo evropské dotační zdroje získat. 

 

Příloha :  studie oddechové zóny Perštýn zpracované Ing. arch. Jiřím Janďourkem 

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 

 



 

 

 


