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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

            L I B E R E C  

 

4.  zasedání zastupitelstva města dne:  26.04.2012 

Bod pořadu jednání:  

Věc:  :  Majetkoprávní operace – odbor strategického rozvoje a dotací  

Zpracoval: Dagmar Salomonová    

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

telefon: 485 24 3579 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Dana Štefanová 

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: v radě města dne   15.11.2011 a 14.2.2012 

Poznámka: - 

Předkládá:  

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 

Lukáš Martin, v.r. náměstek primátorky  

 

 

 

 

Návrh usnesení 
 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e 

1.  uzavření kupní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 

Liberec 1, IČ  00262978 a Sportovním klubem Ještěd, Hodkovická 981/42, 460 06 

Liberec 6, IČ 64040577 na odkoupení poz. parc. č. 2090/1 o výměře 1201 m
2
, ost. pl., 

hřiště-stadion, poz. parc.č. 2090/2 o výměře   121 m
2
, vodní plocha, poz. parc.č. 2091  o 

výměře 4353 m
2
, ost. pl., hřiště-stadion, poz. parc.č. 2092 o výměře 2162 m

2
, vodní 

plocha, poz. parc.č. 2093 o výměře   292 m
2
, zastavěná plocha bez stavby,poz. parc.č. 

2094/1 o výměře 2845 m
2
, ost. pl., hřiště-stadion, poz. parc.č. 2094/2 o výměře 6 m

2
, ost. 
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pl., hřiště-stadion a poz. parc.č. 2094/3 o výměře 415 m
2
, ost. pl., manipulační plocha vše 

v k.ú. Ruprechtice, obci Liberec za celkovou kupní cenu ve výši 2,869.020,-- Kč vč. 

DPH, 
2.  uzavření dohody o zápočtu pohledávek na úhradu kupní ceny za bývalý areál Lesního 

koupaliště a úhradu kupní ceny sjednané v Kupní smlouvě reg. č. 6/08/0110 a uzavřené 
mezi Statutárním městem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ : 00262978 a 
Sportovním klubem Ještěd, Hodkovická 981/42, 460 06 Liberec 6, IČ 64040577. 
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VÝKUP 

1.    kat. území :                  Ruprechtice, areál bývalého Lesního koupaliště 

    sestávající z následujících nemovitostí : 

poz. parc.č. 2090/1 o výměře 1201 m
2
, ost. pl., hřiště-stadion  

poz. parc.č. 2090/2 o výměře   121 m
2
, vodní plocha 

poz. parc.č. 2091    o výměře 4353 m
2
, ost. pl., hřiště-stadion 

poz. parc.č. 2092    o výměře 2162 m
2
, vodní plocha 

poz. parc.č. 2093    o výměře   292 m
2
, zast. plocha bez stavby 

poz. parc.č. 2094/1 o výměře 2845 m
2
, ost. pl., hřiště-stadion 

poz. parc.č. 2094/2 o výměře       6 m
2
, ost. pl., hřiště-stadion 

poz. parc.č. 2094/3 o výměře   415 m
2
, ost. pl., manip. Plocha 

zpracovala :  Salomonová 

vlastník :  Sportovní klub Ještěd  

   Hodkovická 981/42, 460 06 Liberec 6 
účel převodu :  scelení území  

zákonná úprava  : § 588 obč. zákoníku 

projednáno  :  RM 15.11.2011 a 14.2.2012 - souhlas  
 

Kupní cena celkem 2,869.020,--  Kč, včetně DPH 
 

Důvodová zpráva :  

V červnu 2008 zastupitelstvo města usnesením č. 122/08 schválilo prodej pozemků parc. č. 

134, 135/1, 136 a 137 v k.ú. Horní Hanychov (pozemky pod objekty č.p. 225, č.p. 144 a č.p. 

152 ul. U Internátu a plochy mezi těmito objekty) pro SK Ještěd. 

Úhrada  kupní ceny ve výši 2,869.020,-- Kč byla smluvně sjednána s odkladným účinkem do 

31.3.2013. Důvodem pro odložení platby byl záměr, že stanovená kupní cena bude řešena až 

v souvislosti s převodem areálu bývalého Lesního koupaliště, který město získá od SK Ještěd 

za shodnou kupní cenu, za kterou prodalo výše uvedené pozemky, tj. 2,869.020,-- Kč. Úhrada 

kupní ceny pak je, v souladu s výše uvedeným, navržena formou uzavření dohody o započtu 

vzájemných pohledávek. 
 
SK Ještěd nabyl areál Lesního koupaliště ke dni 1.1.2003 (ust. § 14 a násl. Zákona č. 

290/2002 Sb) od  Okresního úřadu Liberec avšak s podmínkou, že nemovitosti musí být po 

dobu 10 let ode dne jejich nabytí užívány pouze k účelu, ke kterému byly užívány ke dni 

přechodu vlastnictví a dále s tím, že „Stanou-li se před uplynutím této doby pro nabyvatele 

pro tento účel nepotřebnými, musí být přednostně nabídnuty bezúplatně do vlastnictví státu. 

Pokud stát nepřijme nabídku nabyvatele ve lhůtě dvou měsíců od jejího doručení, naloží 

nabyvatel těmito věcmi bez uvedených omezujících podmínek“. 
 
Zákonem č. 183/2010 ze dne 18.5.2010 bylo výše uvedené ustanovení vztahující se 

k povinnosti nabídky nemovitostí zpět státu zrušeno, což umožňuje přistoupit k naplnění výše 

uvedeného principu majetkoprávní operace, tj. převodu areálu Lesního koupaliště do 

vlastnictví města a uzavření dohody o zápočtu vzájemných pohledávek  (z titulu uzavřených 

kupních smluv), již nyní. 
 
K odkoupení areálu Lesního koupaliště uvádíme ještě další, doplňují informace, které 

částečně reagují i na průběh diskuze v zastupitelstva města ze dne 24.11.2011. 
 
SK Ještěd získal areál Lesního koupaliště k datu 1.1.2003 s tím, že již v této době byl stav 

areálu nezpůsobilý k užívání jako veřejné koupaliště. Situace se dále ještě zkomplikovala 
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existenci nové hygienické vyhlášky pro provoz bazénů (Vyhl. č. 135/2004 Sb.), která 

vstoupila v účinnost ke dni 1.4.2004. 

Tato vyhláška nově stanovila povinnost provozovatele zajistit : 

- hygienické limity ukazatelů jakosti vody v umělých koupalištích a hygienické 

požadavky na jejich vybavení, čištění, úklid a dezinfekci, 

- hygienické požadavky na úpravu, obměňování a recirkulaci vody v bazénech umělých 

koupališť, 

- hygienické požadavky na prostorové a konstrukční vybavení umělých koupališť a 

jejich mikroklimatické podmínky. 

Pro další provoz areálu koupaliště by to tedy znamenalo, že kromě odstranění havarijního 

stavu na tělese vlastního bazénu a jeho navazujícího okolí by dále bylo nutné, v souladu 

s touto vyhláškou, vybudovat : 

- přístup do bazénu přes očistnou zónu - § 10 vyhl. stanoví, že u nekrytých bazénů musí 

být ve směru průchodu umístěna brodítka se stálou intenzitou  průtoku odpovídající 

výměně vody v brodítku nejméně jednou za hodinu a dále s tím,  že brodítka musí být 

opatřena sprchami, 

- vybudovat strojovnu úpravny vody včetně technologie úpravny vody pro zajištění 

požadované recirkulace bazénové vody a technologie chemického hospodářství a 

další. 

Současně tato vyhláška stanovila, že stavby zřízené a schválené k užívání přede dnem nabytí 

účinnosti této vyhlášky, které nesplňují stanovené hygienické požadavky, musí být uvedeny 

do souladu s požadavky vyhlášky nejpozději do 31.12.2004. 

Snahou SK Ještěd tedy bylo, využívat získaný areál alespoň pro sportovně rekreační účely 

obyvatel města, a to do doby, než uplyne sjednaná vázací lhůta pro nakládání s tímto 

majetkem a SK Ještěd bude moci přistoupit k jeho převodu na město.  
 
Pokud se jedná o hodnotu majetku areálu Lesního koupaliště, bylo zadáno zpracování 

znaleckého posudku – viz příloha.. Dle tohoto znaleckého posudku (vyhláškové ocenění) činí 

hodnota pouze pozemků, tj. bez trvalých porostů a staveb vč. venkovních úprav, částku 

3,433.398,-- Kč (výši ocenění ovlivňuje druh pozemků, které jsou v katastru nemovitostí 

vedeny zčásti jako ostatní plocha, tj. jedná se o pozemky stavební). Dalším předmětem 

ocenění jsou pak i trvalé porosty a inženýrské stavby (těleso bazénu, kanalizace trubní, 

kanalizační šachta, přípojka elektro, zpevněné plochy, venkovní schody, plot, plotová vrata a 

vrátka, terasy, zábradlí) včetně venkovních úprav.  

Pokud rada a zastupitelstvo města schválí výkup areálu Lesního koupaliště od SK Ještěd, 

získá tedy hodnotu pozemků vyšší, než činilo vyhláškové ocenění pozemků, které město 

převádělo kupní smlouvou na SK Ještěd v roce 2008. 
 
Možnost převodu areálu z vlastnictví SK Ještěd do vlastnictví SML před uplynutím 

vázací lhůty byla konzultována s Bc. Petrou Sýkorovou  z Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových. Ta možnost přechodu vlastnictví potvrdila, ale s tím, že i pro 

SML, jako nového vlastníka, zůstává nadále zachována podmínka účelu užívání 

nemovitostí, která je platná až do konce roku 2012. 

 

Přílohy : 

1. Stanovisko SK Ještěd k areálu Lesního koupaliště 

2. Vyznačení areálu v kat. mapě vč. leteckého snímku a nabývacího podkladu 

3. Návrh kupní smlouvy na odkoupení areálu lesního koupaliště 

4. Návrh dohody o zápočtu pohledávek 

5. Kopie uzavřené kupní smlouvy reg. č. 6/08/0110 mezi SML a SK Ještěd 

6. Kopie znaleckého posudku 
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Příloha č. 1. Stanovisko SK Ještěd k areálu Lesního koupaliště 
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Příloha č. 2. Vyznačení areálu bývalého lesního koupaliště v katastrální mapě vč. leteckého    

                      snímku a nabývacího podkladu 
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Příloha č. 3.  Návrh kupní smlouvy na odkoupení areálu lesního koupaliště 

 

 

   K U P N Í     S M L O U V A    č.j.  7/12/….. 
 
uzavřená podle ustanovení § 588 a následujících občanského zákoníku mezi smluvními 

stranami  : 

 

Sportovní klub Ještěd, Hodkovická 981/42, 460 06  Liberec 6 

zastoupený panem Ing. Jindřichem  P e š k e m, prezidentem klubu 

IČ : 64040577 

 (dále jen prodávající) 
 
a 
 
Statutárním městem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 

zastoupené  Bc. Martinou  R o s e n b e r g o v o u, primátorkou města, 

IČ : 00262 978 

(dále jen kupující) 

 

 

I. 

Prodávající prohlašuje, že je na základě Protokolu o předání a převzetí majetku státu (zák. č. 

290/2002 Sb.)  Fin/1226/2002 ze dne 18.12.2002 je prodávající mimo jiné vlastníkem budovy 

bez čp/če na pozemku parc.č. 2093, způsob využití občanská vybavenost a pozemků : 
 
parc. č. 2090/1 o výměře 1201 m

2
, ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha 

parc. č. 2090/2 o výměře   121 m
2
, vodní plocha/vodní nádrž umělá 

parc. č. 2091    o výměře 4353 m
2
, ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha 

parc. č. 2092    o výměře 2162 m
2
, vodní plocha/vodní nádrž umělá 

parc. č. 2093    o výměře  292 m
2
,  zastavěná plocha a nádvoří 

parc. č. 2094/1 o výměře 2845 m
2
, ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha 

parc. č. 2094/2 o výměře       6 m
2
, ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha 

parc. č. 2094/3 o výměře   415 m
2
, ostatní plocha/manipulační plocha 

 
nacházejících se v katastrálním území Ruprechtice, obec Liberec a evidovaných na listu 

vlastnictví č. 2000 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec. 

  

 

II. 

Prodávající na základě této Smlouvy a v souladu s usnesením č. …/2012 z 2. zasedání 

Zastupitelstva města Liberec, konaného dne 23.02.2012  prodává  nemovitosti, tj. stavbu a 

pozemky uvedené v čl. I. v katastrálním území Ruprechtice v obci Liberec za dohodnutou 

kupní cenu ve výši 2,869.020,-- Kč, slovy : Dvamiliónyosmsetšedesáttisícdvacet korun 

českých, do výlučného vlastnictví kupující a kupující ji za tuto cenu kupuje a přejímá do 

svého vlastnictví. 

 

 

III. 

Kupující uhradí dohodnutou kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. 
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IV. 

Prodávající prohlašuje, že na nemovitostech neváznou žádné dluhy, věcná břemena, zástavní 

práva nebo jiné právní či faktické vady s výjimkou věcného břemene pro ČEZ Distribuce, 

a.s., Děčín k pozemku parc.č. 2094/1 zapsaného pod čj. Z-13400/2011-010 za což kupujícímu 

výslovně ručí.   

Kupující prohlašuje, že je jí znám stav nemovitosti. 

 

 

V. 

Tato smlouva je platná a účastníci jsou jí vázáni již dnem podpisu. Vlastnictví k převáděným 

nemovitostem  přejde na kupující vkladem vlastnického práva  do katastru nemovitostí na 

základě této kupní smlouvy. 

Nemovitosti budou kupující předány do 15ti dnů ode dne zápisu vkladu vlastnického práva 

v Katastru nemovitostí ČR. 

 

                                                            VI. 

Daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající strana, náklady správního poplatku za vklad 

vlastnického práva nese strana kupující. 

 

                                                            VII. 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou vůli a navrhují, aby 

podle této kupní smlouvy bylo v  Katastru nemovitostí České republiky, vedeném u 

Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec zapsáno, že vlastníkem 

budovy bez čp/če  na p.p.č. 2093 a pozemkům parc. č. 2090/1, parc. č. 2090/2, parc. č. 2091,     

parc. č. 2092, parc. č. 2093, parc. č. 2094/1, parc. č. 2094/2 a parc. č. 2094/3 vše v k.ú. 

Ruprechtice a obci Liberec se stává Statutární město Liberec, které tyto nemovitosti nabývá 

do svého výlučného vlastnictví.  

 

                                 

VIII. 

Účastníci shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich  svobodné a vážné 

vůle, srozumitelně a určitě, s úmyslem spojit s ní účinky, které s takovým úkonem právní 

předpisy spojují. 

Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních 

stran, zbývající jsou určeny pro potřeby zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva 

u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště v Liberci. 

Na důkaz souhlasu účastníků smlouvy s jejím obsahem, následují podpisy osob, oprávněných 

tuto smlouvu za smluvní strany uzavřít. 

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 

uvedených v této smlouvě. 

 

V Liberci dne  ............................       V Liberci dne : .............................  

 

 

         

.....................................................                                    .....................................................                                   

        Sportovní klub Ještěd             Statutární město Liberec                                                 

 zastoupený presidentem klubu             zastoupené primátorkou města 

   Ing. Jindřichem  P e š k e m        Bc. Martinou R o s e n b e r g o v o u                          

http://www.liberec.cz/
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Příloha č. 4. Návrh dohody o zápočtu pohledávek 

 

DOHODA  O  ZAPOČTENÍ  POHLEDÁVEK reg. č. 7/12/… 

(dále jen „Dohoda“) 

 

uzavřená podle ustanovení § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů,  mezi těmito smluvními stranami: 

 
 
Statutárním městem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 

zastoupené  Bc. Martinou  R o s e n b e r g o v o u, primátorkou města, 

IČ : 00262 978 

(dále jen „Město“) 
 
a 
 
Sportovní klub Ještěd, Hodkovická 981/42, 460 06  Liberec 6 

zastoupený panem Ing. Jindřichem  P e š k e m, prezidentem klubu 

IČ : 64040577 

 (dále jen „SK Ještěd“;   Město a SK Ještěd dále společně jen jako „Strany“) 

 

 

 

                

Článek I. 

Pohledávka Města vůči SK Ještěd 
 

1. Dne 15.7.2008 byla mezi Městem jako prodávajícím a SK Ještěd jako kupujícím 

uzavřena kupní smlouva reg. č. 6/08/0110 (dále jen „Kupní smlouva“) jejímž 

předmětem je převod vlastnického práva z Města na SK Ještěd k pozemkům parc.č. 

134, parc. č. 135/1, parc. č. 136 a parc. č. 137 vše v k.ú. Horní Hanychov, obec 

Liberec (dále jen „předmět prodeje“), přičemž vklad vlastnického práva dle Kupní 

smlouvy byl povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální 

pracoviště Liberec, pod č.j. V-6035/2008 s právními účinky vkladu vlastnického práva 

ke dni 15.7.2008. 
 

2. Strany se v Kupní smlouvě dohodly na kupní ceně Předmětu prodeje ve výši 

2,869.020,-- Kč splatnou na účet Města nejpozději do 31.3.2013. Město tedy má vůči 

SK Ještěd peněžitou pohledávku na uhrazení kupní ceny Předmětu prodeje dle Kupní 

smlouvy ve výši 2,869.020,-- Kč (Dvamiliónyosmsetšedesátdevěttisícdvacet korun 

českých). 

 

 

                

Článek II. 

Pohledávka SK Ještěd vůči Městu 
 

1. Dne …….2012 byla mezi SK Ještěd jako prodávajícím a Městem jako kupujícím 

uzavřena kupní smlouva reg. č. 7/12/….. (dále jen „Kupní smlouva“) jejímž 

předmětem je převod vlastnického práva z  SK Ještěd na Město k bývalému areálu 

lesního koupaliště sestávající z budovy bez čp/če na pozemku parc. č. 2093 a pozemků 

parc. č. 2090/1, parc. č. 2090/2, parc. č. 2091, parc. č. 2092, parc. č. 2093, parc. č. 

2094/1, parc. č. 2094/2 a parc. č. 2094/3 vše v k.ú. Ruprechtice, obec Liberec (dále jen 
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„předmět prodeje“), přičemž vklad vlastnického práva dle Kupní smlouvy byl povolen 

rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, 

pod č.j. V-.…../2012 s právními účinky vkladu vlastnického práva ke dni ……..2012. 
 

2. Strany se v Kupní smlouvě dohodly na kupní ceně Předmětu prodeje ve výši 

2,869.020,-- Kč splatnou na účet SK Ještěd  nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu 

Kupní smlouvy. SK Ještěd tedy má vůči Městu peněžitou pohledávku na uhrazení 

kupní ceny Předmětu prodeje dle Kupní smlouvy ve výši 2,869.020,-- Kč 

(Dvamiliónyosmsetšedesátdevěttisícdvacet korun českých). 

 

 

 

Článek III. 

Započtení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že započítávají své vzájemné pohledávky uvedené v čl. I. 

bod 2. a v čl. II. bod 2. této smlouvy. 
 

2. Smluvní strany prohlašují, že jim není známa jakákoli skutečnost, která by 

znemožňovala vzájemnou započitatelnost pohledávek, které jsou předmětem zápočtu 

dle této Dohody. 

 

 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Strany se zavazují podepsat všechny dokumenty a učinit veškeré další úkony nutné 

nebo vhodné k dosažení účelu této Dohody. 
 

2. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými 

oběma Stranami. 
 

3. Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních. Každá ze Stran obdrží po 

dvou (2) vyhotoveních.  
 

4. Strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že byla sepsána dle jejich pravé a 

svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz souhlasu s celým textem Dohody ji vlastnoručně podepisují. 
 

5. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami. 

 

 

 

 

 

 

 

         

.....................................................                                    .....................................................                                   

        Sportovní klub Ještěd             Statutární město Liberec                                                 

 zastoupený presidentem klubu             zastoupené primátorkou města 

   Ing. Jindřichem  P e š k e m        Bc. Martinou R o s e n b e r g o v o u           
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Příloha č. 5. Kopie uzavřené Kupní smlouvy reg. č. 6/08/0110 mezi SML a SK Ještěd 
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Příloha č. 6.  Kopie znaleckého posudku 
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