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2. zasedání zastupitelstva města dne:  28. 2. 2012 

 

Bod pořadu jednání: 

  

 

 

Věc:  Smlouva o budoucí smlouvě darovací „Páteřní cyklotrasa ODRA – NISA Ma-

chnín – Chrastava úsek 0,000 – 0,771“  

 

Zpracoval: Ing. Jitka Píšová,    

odbor, oddělení: odbor správy veřejného majetku 

telefon: 5243 878 

Schválil:  vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného 

majetku   

Projednáno: 
na 4. schůzi rady města dne 19. 2. 2013 

Poznámka:   

Předkládá: 
Bc. Martina Rosenbergová, v. r. 

primátorka  města 

Lukáš Martin, v.r. 

náměstek primátorky pro technickou infrastrukturu 

 
 

s c h v a l u j e  

uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě darovací“ pro akci „Páteřní cyklotrasa ODRA – NISA 

Machnín – Chrastava  úsek 0,000 – 0,771 a to mezi Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Libe-

rec II, 461 80, IČ 708 91 508 a Statutárním městem Liberec. 
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Důvodová zpráva 

Na 17. zasedání  rady města konaného dne 18. 10. 2011 byl schválen záměr  nově vybudova-

ného úseku „Páteřní cyklotrasy Odra – Nisa“, (jejímž investorem je Liberecký kraj) zařadit do 

běžné údržby prováděné Statutárním městem Liberec (SML) . Dále byl odboru správy veřej-

ného majetku uložen úkol uzavřít „Plánovací  smlouvu“ na tuto akci.  

V souladu s podmínkami uzavřené „Plánovací smlouvy“ je radě města předkládán návrh 

„Smlouvy o budoucí smlouvě darovací“.  

Jedná se dar stavby cyklotrasy, která vede přes dvě katastrální území, a to Liberec a Chrasta-

va. V rámci této výstavby dojde k rekonstrukci krytu komunikace, kdy dojde ke komplexní 

pokládce živičného povrchu, který bude  přizpůsoben pro provoz cyklistů a lehké dopravy.  

Přijímaný  dar „stavba“ bude realizována na p.p.č. 1000/3, 1145, které jsou ve vlastnictví Sta-

tutárního města Liberec vše v k.ú. Machnín, obec Liberec. 

Po dokončení akce „Páteřní cyklotrasa ODRA – NISA úsek Machnín – Chrastava  úsek 0,000 

– 0,771“, bude  předmětná stavba realizovaná na pozemcích SML převedena darem do majet-

ku SML  a předána do správy a údržby  SML. 

Pozn. pro úsek 0,771 -  2,825 nebyla plánovací smlouva uzavírána, protože tato část cyk-

lostrasy vede na pozemcích, které jsou ve vlastnictví Lesů ČR a SŽDC s kterými řeší tuto pro-

blematiku Liberecký kraj samostatně.   

V souladu s ustanoveními „Plánovací smlouvy“ bude kvalita předávaného díla zajištěna 

smluvními ustanoveními, které požadují provedení díla v souladu s platnou legislativou, tech-

nickými podmínkami a normami. Dále bude umožněno zástupci SML průběžně kontrolovat 

kvalitu prováděných prací. 

Předmětem daru je  stavba „Páteřní cyklotrasa ODRA – NISA Machnín – Chrastava  úsek 

0,000 – 0,771“,  která bude umístěna na pozemcích SML. Liberecký kraj záměr daru projed-

nal ve svém zastupitelstvu dne 29.1.2013 a schválil usnesením č. 20/13/ZK. Záměr byl zve-

řejněn na úřední desce Libereckého kraje od 17.9. – 17.10.2012. 

 

Stanovení finančního podílu 

Náklady na vybudování veřejné infrastruktury dle čl. 1 plánovací smlouvy hradí v plné výši 

Liberecký kraj. Statutární město Liberec se nepodílí finančně ani jiným způsobem na úpravě 

stávající veřejné infrastruktury. 

 

Liberecký kraj se plánovací smlouvou zavázal, že po dobu výstavby veřejné infrastruktury 

budou pozemky, které jsou využívány jako staveniště, řádně označeny, popř. oploceny a to až 

do protokolárního předání pozemků Statutárnímu městu Liberec.  

 

Doporučení odboru 

Odbor správy veřejného majetku pro stavbu „Páteřní cyklotrasa ODRA – NISA Machnín – 

Chrastava  úsek 0,000 – 0,771“  doporučuje radě města s ohledem na výše uvedené skutečnos-

ti odsouhlasit předložený návrh „Smlouvy o budoucí smlouvě darovací“, a to mezi Liberec-

kým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec II, 461 80, IČ 708 91 508 a Statutárním městem Liberec. 

Příloha:  

Č.1 – Návrh textu „ Smlouvy o budoucí smlouvě darovací“ 

Č.2 – Situační výkresy  

Č.3 – Úvodní  list do zastupitelstva města Liberce 
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Příloha č.1 – Návrh textu „Smlouvy o budoucí smlouvě darovací“ 
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Příloha č. 2 – situační výkresy  
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