
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

7.  zasedání zastupitelstva města dne: 6. 9. 2012 

Bod pořadu jednání:       

Převod pozemků p.č.90, 103, 104, 105, k.ú. Janův Důl u Liberce  

 

Zpracoval: Ivana Roncová, odd.majetkové evidence a dispozic   

odbor, oddělení: Oddělení majetkové evidence a dispozic 

telefon: 48 524 3309 

Schválil: vedoucí oddělení Ivana Roncová, pověř.ved.odd.majetkové evidence a dispozic  

 vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban, ved.odboru ekonomiky a majetku 

Projednáno: Rada města dne 28.8.2012 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Bc. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

převod pozemků p.č.90, p.č.103, p.č.104 a p.č.105, k.ú. Janův Důl  u  Liberce na NADACI   
RABTEN za kupní cenu 1,- Kč dle Přílohy č.1 na základě Smlouvy o uzavření budoucí kupní 
smlouvy reg.č.4/08/0360 ze dne 6.11.2008. 
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DŮVODOVÁ  ZPRÁVA 
 
Usnesením č. 308/08 rady města ze dne 3.6.2008 byl schválen pronájem pozemků p.č. 90, 
103, 104, 105, k.ú. Janův důl u Liberce podmiňující vybudování parku v dané lokalitě a 
smlouva o smlouvě budoucí kupní, týkající se předmětných pozemků (v příloze). 
 
Převod výše zmíněných pozemků je ve smyslu Čl. II. uvedené smlouvy podmíněn 
vybudováním veřejně přístupného parku v rozsahu dle studie Ing. Tomanové, bez drobných 
staveb a schválením majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 

Rada města dne  18.11.2010 s převodem dotčených pozemků za kupní cenu 1,- Kč společnosti 
NADACE RABTEN souhlasila. Výše ceny byla stanovena s ohledem na využití pozemků 
jako veřejně přístupného parku. 
 
Radou města dne 17.1.2012 byl projednán záměr převodu výše uvedených pozemků dle 
schválené Smlouvy o smlouvě budoucí kupní po splnění následujících podmínek:  

• zbudování nového oplocení areálu,  
• vyznačení při vstupu, že jde o veřejný park s otevírací dobou denně do 19 hod. 

(provozní řád),  
• vytvoření mobiliáře (instalace min. 5 ks laviček a dostatečné množství odpadových 

košů), 
•  veškerá péče o zeleň a porosty i veškeré náklady na úklid parku bude provádět a 

hradit ve vlastní režii 
 

Vzhledem ke složitému financování společnosti NADACE RABTEN je nutné provést 
převod výše uvedených pozemků již po splnění podmínek vyplývajících z původní Smlouvy o 
smlouvě budoucí (vybudování veřejně přístupného parku), s tím, že rozšířené požadavky 
Statutárního města Liberec (SML) schválené radou města dne 17.1.2012 kupující plně 
akceptuje, souhlasí s nimi a tyto body jsou začleněny v přiložené kupní smlouvě.  S tímto 
záměrem souhlasilo zastupitelstvo města usnesením č.146/2012 ze dne 28.6.2012. 

 
Záměr převodu těchto pozemků byl dle zákona o obcích č.128/2000 Sb. v platném znění 

zveřejněn v době od 25.7.2012 do 15.8.2012. 
 
Radě města byl zástupci společnosti NADACE RABTEN předložen „Návštěvní řád 

parku“  s tím, že bude jako informace radě města následně předkládána každá jeho změna.  
 
Odbor ekonomiky a majetku města, oddělení majetkové evidence a dispozic, doporučuje 

převod pozemků NADACI RABTEN dle přiložené kupní smlouvy, která vychází z původní 
Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy reg.č.4/08/0360 ze dne 6.11.2008. 

Rada města dne 28.8.2012 souhlasila s převodem pozemků p.č.90, 103, 104, 105, k.ú. Ja-
nův Důl u Liberce na NADACI   RABTEN za 1,- Kč dle Přílohy č.1 na základě Smlouvy o 
uzavření budoucí kupní smlouvy reg.č.4/08/0360 ze dne 6.11.2008. 
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Příloha č.1 – kupní smlouva 
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                    Návštěvní řád parku 
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