
 1

 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

            L I B E R E C  
 

10. zasedání zastupitelstva města dne:  29. 11.2012 

Bod pořadu jednání:  

Věc:  :  Majetkoprávní operace – odbor strategického rozvoje a dotací  

Zpracoval: Irena Weinerová    

odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací,  

odd. oddělení přípravy a řízení projektů 

telefon: 485 24 3510 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Martin Čech 

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: v radě města dne   20.11.2012 

Poznámka: - 

Předkládá: Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 
primátorka Statutárního města Liberec  

Lukáš Martin, v.r. náměstek primátorky  

 
 

Návrh usnesení 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e 
 
výkup pozemku p.č. 254/5 v k.ú. Rochlice u Liberce od firmy TILIA International s.r.o., nám. 
Míru 720, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 44567693, za celkovou kupní cenu 
37.095,- Kč.  

u k l á d á 
Martinovi Lukášovi, náměstkovi primátorky, zajistit výkup pozemku. 
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VÝKUP POZEMKU 

 
1.    kat. území : Rochlice u Liberce  p.p.č. 254/5 
 
zpracovala : Weinerová 
typ/využití stavby : ostatní plocha/ostatní komunikace 
výměra : 48 m2 
vlastník : TILIA International s.r.o.   
  nám. Míru 720, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, 
  IČ 44567693 
účel převodu : vypořádání pozemku pod stavbou chodníku  
zákonná úprava  : § 588 a násl. obč. zákoníku 
 
cena dle znaleckého posudku : sazba 772,796 Kč/m2 
celkem  -    48 m2    - 37.095,- Kč 
 

Kupní cena celkem 37.095,- Kč 

Důvodová zpráva :   
 
Na části p.p.č. 254/1 v k.ú. Rochlice u Liberce, jehož vlastníkem je firma TILIA International 
s.r.o. je vybudován chodník u autobusové zastávky MHD. V minulosti proběhla rekonstrukce 
této části ulice České Mládeže, kterou prováděl tehdejší vlastník komunikace ŘSD. Od ŘSD 
byla získána kopie geometrického plánu, kterým byl zaměřen skutečný stav komunikace. Po 
konzultaci s geodetem lze tento geometrický plán použít k vypořádání dotčených částí 
pozemku p.č. 254/1, z kterého byly odděleny dvě části, p.p.č. 254/5 o výměře 48 m2, tj. 
chodník, který by mělo vypořádat Statutární město Liberec a p.p.č. 254/4 o výměře 12 m2, tj. 
komunikace, která by měla přejít do vlastnictví KSSLK (Krajská správa silnic Libereckého 
kraje), která je současným vlastníkem komunikace. V současné době probíhají jednání 
s KSSLK o vzájemném majetkoprávním vypořádání dotčených pozemků (části chodníku a 
části komunikace) v dalších úsecích ulice České Mládeže.  

Vlastník souhlasí s majetkoprávním vypořádáním p.p.č. 254/5 o výměře 48 m2 za cenu dle 
znaleckého posudku, tj. za kupní cenu 37.095,-  Kč. V současné době je na celém pozemku 
p.č. 254/1 zřízeno u katastrálního úřadu zástavní právo. Kupní smlouva s vlastníkem bude 
podepsána až po zrušení zástavního práva na převáděném pozemku p.č. 254/5 nebo předlože-
ní prohlášení zástavního věřitele o vzdání se zástavního práva na tuto převáděnou nemovitost.  
 
 
Přílohy : 
1/ Snímek z katastrální mapy s ortofotem 
2/ GP č. 1241-376/2001 
3/ znalecký posudek 
4/ návrh smlouvy 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3
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Příloha č. 4 

KUPNÍ   SMLOUVA  
reg. č. 7/12/0071 

 
uzavřená ve smyslu ust. § 588 a násl. občanského zákoníku č.40/1964 Sb., v platném znění 

 
mezi těmito smluvními stranami  
 
1. Statutární město Liberec, nám. dr. Edvarda Beneše l , 460 59 Liberec l,   
      zastoupené primátorkou města Bc. Martinou Rosenbergovou, 
 IČ: 00262 978,  DIČ: CZ00262978 
 / dále jen kupující / 
 
2. TILIA International s.r.o.,  
 se sídlem nám. Míru 720, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 
 zastoupená jednatelem Jaroslavem Vančurou  
 IČ  44567693, DIČ 44567693 
 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
 oddíl C, vložka 2121 
 / dále jen prodávající / 
 
 

t a k t o : 
 
 

I. 
 

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovitosti označené jako 
p.p.č. 254/1, o výměře 4041 m2, druh trvalý travní porost, zapsané na LV č. 1354, pro 

k.ú. Rochlice u Liberce, obec Liberec u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, KP Liberec. 
 
Geometrickým plánem č. 1241-376/2001 ze dne 18.1.2002, který je nedílnou součástí 

této směnné smlouvy, se z p.p.č. 254/1 oddělila p.p.č. 254/5 o výměře 48 m2 v k.ú. Rochlice 
u Liberce obec Liberec, která je předmětem převodu. 
 
 

II. 
 

 Prodávající prodává kupujícímu nemovitost p.p.č. 254/5 o výměře 48 m2 v k.ú. 
Rochlice u Liberce, obec Liberec, dále je převáděná nemovitost, a to v souladu s usnesením 
č. ../2012 ze ... zasedání Zastupitelstva města Liberec, konaného dne …..2012, za dohodnutou 
celkovou kupní cenu 37.095,- Kč, slovy: Třicetsedmtisícdevadesátpětkorunčeských.   

Takto popsanou nemovitost kupující za uvedenou kupní cenu kupuje do výlučného 
vlastnictví se všemi součástmi a příslušenstvím.   
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III.  
 
Takto dohodnutá kupní cena tj. 37.095,- Kč, slovy: Třicetsedmtisícdevadesátpětkorun-

českých, bude uhrazena ze strany kupujícího na účet prodávajícího u České spořitelny a.s., 
č.ú. 962825329 / 0800. 

 
IV. 

 
V katastru nemovitostí u KÚ pro Liberecký kraj, KP Liberec, pro k.ú. Rochlice u Li-

berce, obec Liberec je na  p.p.č. 254/11 zapsáno zástavní právo pro zástavního věřitele Česká 
spořitelna a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 1400 00 Praha 1, IČ 45244782. Zástavní právo 
vzniklo na základě smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 26.7.2011, právní účinky vkla-
du práva ke dni 4.8.2011.  

 
 Prodávající bere na vědomí, že kupní cena bude uhrazena po oboustranném podpisu 
smlouvy, další podmínkou je zrušení zástavního práva na převáděnou nemovitost nebo před-
ložení prohlášení zástavního věřitele o vzdání se zástavního práva na převáděnou nemovitost.  
 
 Zároveň i návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude předložen 
Katastrálnímu úřadu, až po splnění výše uvedené podmínky.  
 
 

V. 
 

Po splnění podmínky uvedené v době IV, druhý odst. prodávající prohlašuje, že na 
převáděné nemovitosti neváznou žádné dluhy, věcná práva ani jiné právní vady.  

Se stavem nemovitostí se kupující řádně seznámil a v tomto stavu je bez dalších při-
pomínek a podmínek přijímá. 
 
 

VI. 
 

Daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající, náklady správního poplatku za vklad 
vlastnického práva nese kupující. 
 

VII. 
 

Tato smlouva je platná a účastníci jsou jí vázáni již dnem podpisu. Vlastnictví 
k převáděné nemovitosti přejde na kupujícího vkladem vlastnického práva do katastru nemo-
vitostí na základě této smlouvy.  

 
 

VIII. 
 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou vůli a žádají, 
aby podle této smlouvy bylo v Katastru nemovitostí České republiky, vedeném u KÚ pro Li-
berecký kraj, KP Liberec, zapsáno, že výlučným vlastníkem p.p.č. 254/5 v k.ú. Rochlice u 
Liberce, obec  Liberec se stává Statutární město Liberec, IČ 00262978. 
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IX.  
 
 Tato smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom, zbývající čtyři jsou určeny jako příloha k návrhu na vklad vlastnických 
práv do katastru nemovitostí. 

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

Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uve-
dených v této smlouvě. 
 
 
 
V Liberci dne .....................                                             
 
 
Prodávající      Kupující 
 
 
 
 
.........................................................                         …....................................................... 

Jaroslav Vančura                      Bc. Martina Rosenbergová 
                  jednatel                                       primátorka města  

 

 


