
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

 9.  zasedání zastupitelstva města dne: 25. 10. 2012 

Bod pořadu jednání:       

Věc: Schválení Dodatku č.1 k darovací smlouvě č.j. OLP/1573/2010, 6/010/021 projektu 
"Revitalizace městských lázní na galerijní objekt" 

 

 

Zpracoval:  Pavel Smarž 

odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací, oddělení přípravy a řízení  
projektů 

telefon: 48 524 3190 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Martin Čech 

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: radou města dne 16.10.2012 

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     
 
uzavření Dodatku č.1 k darovací smlouvě č.j. OLP/1573/2010, 6/010/021 projektu "Revitali-
zace městských lázní na galerijní objekt" realizovaný v rámci IPRM Liberec - zóna „Lidové 
sady“ 

 



 2

 
a ukládá 
 

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis příslušného dodatku darovací 
smlouvy. 

T: listopad 2012 
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Důvodová zpráva  
 
Dne 30. 9. 2010 byla uzavřena darovací smlouva mezi SML a Libereckým krajem v rámci 
projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“. Na základě požadavku Liberec-
kého kraje byl vypracován dodatek ke smlouvě, který upravuje vlastnické vztahy interiéru, 
který bude v rámci projektu zajištěn ze strany Libereckého kraje. Darovací smlouva se tak 
pouze doplňuje o odstavec č. 5 článku III. Ostatní ustanovení zůstávají neměnná. 
 
V daném odstavci je uvedeno: 

 „Dárce prohlašuje, že souhlasí s tím, aby obdarovaný před provedením vkladu vlastnic-
kého práva do katastru nemovitostí, financoval prostřednictvím dotace dárci technické 
zhodnocení nemovitého majetku - předmětu darování, tak jak je popsán v Článku II. této 
smlouvy, směřující k zajištění účelu darování, tj. k „Revitalizaci městských lázní na gale-
rijní objekt“ a vybavil interiéry souborem specifických movitých věcí určených pro objekt 
lázní resp. galerie (zejm. výstavní fundus, vybavení depozitářů, osvětlení, informační sys-
tém, apod.), a to až do předpokládané celkové výše 42.000.000 Kč (slovy: čtyřicetdvamili-
onůkorunčeských). Veškeré pořízené movité vybavení interiérů bude hrazeno obdarova-
ným a bude jeho vlastnictvím. Stavební úpravy provedené v rámci technického zhodnocení 
nemovitého majetku a veškeré ostatní věci pevně spojené se stavbou budou součástí stavby 
a tudíž budou sledovat její právní osud.   Po nabytí účinků vkladu do katastru nemovitostí 
dle této smlouvy bude technické zhodnocení a předmět darování nedílným celkem ve vý-
lučném vlastnictví obdarovaného, bez dalších vzájemných finančních nároků smluvních 
stran. V případě, že by nebyl naplněn účel této smlouvy a nedošlo k nabytí předmětu daro-
vání do vlastnictví obdarovaného, uzavřou spolu smluvní strany této smlouvy dohodu o 
vyrovnání, jejímž předmětem bude finanční vyrovnání investice obdarovaného do technic-
kého zhodnocení nemovitého majetku dárce, a to v částce, jež bude určena znalcem.“ 
 

 
Tento dodatek byl předložen ke kontrole právnímu oddělení SML. 
 
 
 
 
 
 
Doporučení odboru strategického rozvoje a dotací: 
Souhlasit s uzavřením Dodatku č. 1 k darovací smlouvě č.j. OLP/1573/2010, 6/010/021 pro-
jektu "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt" realizovaný v rámci IPRM Liberec - 
zóna „Lidové sady“ 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: Dodatek č.1 k darovací smlouvě č.j. OLP/1573/2010, 6/010/021 projektu "Revi-
talizace městských lázní na galerijní objekt" 
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P�íloha �. 1 

DODATEK � .  1 
K  DAROVACÍ  SMLOUV�

�.j. OLP/1573/2010  
�.j. 6/010/021 

uzav�ený dle zákona �. 40/1964 Sb., ob�anský zákoník, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

mezi t�mito smluvními stranami: 

Statutární m�sto Liberec 
se sídlem nám. Dr. Edvarda Beneše 1/1, 460 59 Liberec 

I� 00262978 

DI� CZ 00262978 

zastoupené Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou m�sta  

jako dárce na stran� jedné

a 

Liberecký kraj 
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 

I� 70891508 

DI� CZ70891508

zastoupený Mgr. Stanislavem Eichlerem, hejtmanem 

jako obdarovaný na stran� druhé 

takto: 

�lánek I  
P�edm�t dodatku 

(1) V rámci projektu „Revitalizace m�stských lázní na galerijní objekt“ spolu dárce 

a obdarovaný dne 30. 9. 2010 v Liberci uzav�eli Darovací smlouvu �.j. OLP/1573/2010, 

�.j. 6/010/021, jejímž p�edm�tem je darování následujících nemovitostí: 

• stavby �.p. 723, stavba ob�anského vybavení stojící na p.p.�. 2514/1, zastav�ná 

plocha a nádvo�í, v �ásti obce Liberec I – Staré M�sto, v ul. Masarykova, 

• p.p.�. 2514/1 o vým��e 2642 m², zastav�ná plocha a nádvo�í, 

• p.p.�. 2513 o vým��e 1529 m², zahrada, 

• p.p.�. 2514/2 o vým��e 36 m², zastav�ná plocha a nádvo�í, 

• p.p.�. 2515/1 o vým��e 1600 m², ostatní plocha, zp�sob využití manipula�ní plocha, 

• p.p.�. 2515/2 o vým��e 750 m², trvalý travní porost, 

• p.p.�. 2515/3 o vým��e 267 m², zastav�ná plocha a nádvo�í, 

• p.p.�. 2515/4 o vým��e 3 m², ostatní plocha, zp�sob využití manipula�ní plocha, 

• p.p.�. 2515/5 o vým��e 92 m², ostatní plocha, zp�sob využití manipula�ní plocha, 

• p.p.�. 2515/6 o vým��e 152 m², trvalý travní porost, 

• p.p.�. 2515/7 o vým��e 58 m², trvalý travní porost, 

• p.p.�. 2515/8 o vým��e 47 m², zastav�ná plocha a nádvo�í,  
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vše zapsáno v katastrální území Liberec, obci Liberec, na LV �. 1, u Katastrálního ú�adu 

pro Liberecký kraj, Katastrální pracovišt� Liberec, 

v�etn� p�íslušenství: 

• p�ípojky vody, 

• st�edotlaké plynovodní p�ípojky, 

• p�ípojky deš�ové kanalizace, 

• p�ípojky splaškové kanalizace, 

• p�ípojky slaboproudu, 

• p�ípojky VN, 

• p�eložky splaškové kanalizace, 

• pojistné deš�ová kanalizace, 

• zpevn�né plochy, 

• d�evin, 

• oplocení, 

• krytého stání, 

• op�rné zdi, 

• venkovního osv�tlení, 

a v�etn� veškerých staveb, stavebních prvk�, jejich sou�ásti a p�íslušenství, které budou 

vystav�ny nebo zhotoveny v rámci projektu „Revitalizace m�stských lázní na galerijní 

objekt“ dle dokumentace skute�ného provedení stavby, a to na výše uvedených 

pozemcích. Zejména se jedná o stavbu depozitá�e se spojovacím kr�kem a p�ístavbu atria.  

(2) Do darovací smlouvy �.j. OLP/1573/2010, �.j. 6/010/021, ze dne 30. 9. 2010  se do 

�lánku III. dopl�uje odstavec (5) následujícího zn�ní: 

(3) „Dárce prohlašuje, že souhlasí s tím, aby obdarovaný p�ed provedením vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí, financoval prost�ednictvím dotace dárci 

technické zhodnocení nemovitého majetku - p�edm�tu darování, tak jak je popsán 

v �lánku II. této smlouvy, sm��ující k zajišt�ní ú�elu darování, tj. k „Revitalizaci 

m�stských lázní na galerijní objekt“ a vybavil interiéry souborem specifických movitých 

v�cí ur�ených pro objekt lázní resp. galerie (zejm. výstavní fundus, vybavení depozitá��, 

osv�tlení, informa�ní systém, apod.), a to až do p�edpokládané celkové výše 

42.000.000 K� (slovy: �ty�icetdvamilion�korun�eských). Veškeré po�ízené movité 

vybavení interiér� bude hrazeno obdarovaným a bude jeho vlastnictvím. Stavební úpravy 

provedené v rámci technického zhodnocení nemovitého majetku a veškeré ostatní v�ci 

pevn� spojené se stavbou budou sou�ástí stavby a tudíž budou sledovat její právní osud.   

Po nabytí ú�ink� vkladu do katastru nemovitostí dle této smlouvy bude technické 

zhodnocení a p�edm�t darování nedílným celkem ve výlu�ném vlastnictví obdarovaného, 

bez dalších vzájemných finan�ních nárok� smluvních stran. V p�ípad�, že by nebyl 

napln�n ú�el této smlouvy a nedošlo k nabytí p�edm�tu darování do vlastnictví 

obdarovaného, uzav�ou spolu smluvní strany této smlouvy dohodu o vyrovnání, jejímž 

p�edm�tem bude finan�ní vyrovnání investice obdarovaného do technického zhodnocení 

nemovitého majetku dárce, a to v �ástce, jež bude ur�ena znalcem.“

�lánek II. 
Záv�re�ná ustanovení 

(1) Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu smluvních stran. 

(2) Ostatní ustanovení darovací smlouvy v tomto dodatku neupravené se nem�ní a z�stávají 

v platnosti. 
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(3) Dodatek, stejn� jako p�íslušná darovací smlouva, je vyhotoven v osmi stejnopisech, které 

mají platnost a závaznost originálu. Dárce obdrží jedno vyhotovení, obdarovaný t�i 

vyhotovení. �ty�i vyhotovení budou p�edložena p�íslušnému katastrálnímu ú�adu spolu s 

návrhem na zahájení �ízení o vkladu vlastnického práva. 

(4) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a že smlouva pln�

vyjad�uje jejich pravou a svobodnou v�li. 

(5) Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek m�že být zve�ejn�n na webových stránkách 

Statutárního m�sta Liberec (www.liberec.cz). 

(6) Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Statutárního m�sta Liberce 

�. ………………….… ze dne ……………… a usnesením Zastupitelstva Libereckého 

kraje �. 233/12/ZK ze dne 26. 6. 2012. 

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

……………………………..     …………………………….. 

Bc. Martina Rosenbergová  Mgr. Stanislav Eichler 

primátorka Statutárního m�sta Liberec  hejtman Libereckého kraje 


