
 

 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

1.  zasedání zastupitelstva města dne: 26. 1. 2012 

Bod pořadu jednání:       

Věc :  MFRB – záměr prodeje vodovodního řadu v k.ú. Staré Pavlovice SVS a.s.                               
 

 

 

Zpracoval: Dagmar Salomonová 

odbor, oddělení:                                                    odbor strategického rozvoje a dotací, odd. rozvojové koncepce 

telefon: 48 524 3579 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Dana Štefanová 

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: radou města dne 10.1.2012 

Poznámka:       
Předkládá: 

 

                    Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 
                    primátorka Statutárního města Liberec 
 
                    Lukáš Martin, náměstek primátorky     

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

protokolární předání a budoucí prodej vodovodního řadu umístěného na pozemcích parc. č. 
686/2, 660, 686/39, 686/3 a 671 vše v k.ú. Staré Pavlovice společnosti Severočeská vodáren-
ská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ : 49 09 94 69 za kupní cenu stanove-
nou SVS a.s.. 
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Důvodová zpráva 
 

V roce 2005 byla mezi Statutárním městem Liberec a panem Zdeňkem Mikešem  uzavřena 
Smlouva o přidělení prostředků z Městského fondu rozvoje bydlení reg. č. 7003/05/0107 na 
akci „Vodovodní řad HD – PE 90“ v ul. Selské vč. jeho propojení s vodovodním řadem v ul. 
Polní, vše v k.ú. Staré Pavlovice. Rozpočtová cena díla činila 661.640,-- Kč, dotace  z MFRB 
byla schválena a poskytnuta ve výši 500 tis. Kč. 

Vodovodní řad byl zkolaudován rozhodnutím č.j. ZPVU/Sch/EC 0223851/2005/01-48096. 
V březnu 2006 zastupitelstvo město svým usnesením č. 44/06 schválilo přijetí daru tohoto 
vodovodu do vlastnictví města a současně uložilo uzavřít s SVS a.s. nájemní smlouvu za úče-
lem jeho řádného provozování. Nájemní smlouva s SVS a.s. byla uzavřena ke dni 27.10.2006 
za nájemné ve výši 1,-- Kč/rok. 

V souvislosti s přípravou převzetí a předání vodovodních a kanalizačních řadů v téže lokalitě 
od družstva Nové bydlení Pavlovice bylo zjištěno, že na výše uvedený vodovodní řad je sice 
uzavřena nájemní smlouva, ale s tímto krokem související podání žádosti o spolufinancování 
stavby včetně protokolárního předání a povinných příloh (přehled vlastníků na vodovodní řad 
připojených nemovitostí + počet přihlášených obyvatel) neproběhlo a SVS a.s. tak dosud ne-
mohla přistoupit k zahájení řízení o odkupu předmětného vodovodního řadu. 

Předkládáme tímto radě a zastupitelstvu města k dodatečnému schválení podání žádosti města 
o spolufinancování vodovodního řadu v ul. Selské a záměr jeho budoucího prodeje do vlast-
nictví SVS a.s..   

Vodovodní řad by sice mohl být i nadále provozován na základě nájemní smlouvy, ale 
v budoucnu by mohl nastat problém s jeho převodem, protože starší vodovodní a kanalizační 
řady sice SVS a.s. také přijímá do svého vlastnictví, ale již bezúplatně s ohledem na zvyšující 
se náklady na jejich údržbu. 
Z tohoto důvodu odbor strategického rozvoje a dotací doporučuje přistoupit bezodkladně  
k zahájení procesu převodu vodovodního řadu do vlastnictví SVS a.s. a dosáhnout tak alespoň 
částečné finanční kompenzace za poskytnutou dotaci panu Mikešovi. 

 

 

 
 
 
 
 
Přílohy:  
 
Příloha č. 1.  Kopie nájemní smlouvy reg. č. 7003/06/0202 
Příloha č. 2.  Podklady pro žádost města o spolufinancování stavby 
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