
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

6.  zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 

Bod pořadu jednání:       

Odkoupení pozemků v areálu letiště Liberec od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových 

 

 

Zpracoval: Ivana Roncová, odd.majetkové evidence a dispozic   

odbor, oddělení: Oddělení majetkové evidence a dispozic 

telefon: 48 524 3312 

Schválil: vedoucí oddělení Ivana Roncová  

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

Projednáno: Rada města dne  18. 6. 2013 

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     
odkoupení pozemku p.č.1028/22, k.ú. Františkov u Liberce a pozemku p.č.1028/12, k.ú. Rů-
žodol I od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:69797111, sídlem 
Rašínovo nábř..390/42, Praha 2-Nové Město za cenu z výběrového řízení ve výši 21.200,- Kč 
a uzavření kupní smlouvy dle Kupní smlouvy č.ULB/012/2013 

 



 2 

 
a   u k l á d á 
Bc. Martině Rosenbergové – primátorce města 
podepsat Kupní smlouvu čj.ULB/012/2013 
          T: neodkladně 
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DŮVODOVÁ  ZPRÁVA 
 

Statutární město Liberec (dále jen Město) dopisem  ze dne 24.5.2013 obdrželo nabídku 
od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k výběrovému řízení na pozem-
ky p.č.1028/22, k.ú. Františkov u Liberce a 1028/12, k.ú. Růžodol I za vyvolávací cenu 
6.400,- Kč. 

Porada vedení dne 29.5.2013 souhlasila s odkoupením těchto pozemků, které se nachá-
zejí v bezprostřední blízkosti areálu letiště Liberec, byla podána přihláška k výběrovému říze-
ní a zaplacena kauce ve výši 700,- Kč. Samotné výběrové řízení spočívá v tom, že rozhodující 
a jediné kritérium je cena uvedená v podané Nabídce do výběrového řízení, která byla v tomto 
případě stanovena poradou vedení  na nabídkovou cenu 21.200,-Kč.  Ve výběrovém řízení 
dne 4.6.2013 zvítězila nabídka Města za cenu 21.200,- Kč. 

 
Odbor ekonomiky a majetku města, oddělení majetkové evidence a dispozic doporuču-

je odkoupení pozemku p.č.1028/22, k.ú. Františkov u Liberce a pozemku p.č.1028/12, k.ú. 
Růžodol I od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu z výběrového 
řízení ve výši 21.200,- Kč. 

 
 Rada města dne 18.6.2013 souhlasila s odkoupením pozemku p.č.1028/22, k.ú. Fran-
tiškov u Liberce a pozemku p.č.1028/12, k.ú. Růžodol I od ČR – Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, IČ:69797111, sídlem Rašínovo nábř..390/42, Praha 2-Nové Město za 
cenu z výběrového řízení ve výši 21.200,- Kč a uzavření kupní smlouvy dle Kupní smlouvy 
č.ULB/012/2013 
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