
 

 

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:       

 Změna usnesení – prodej částí pozemků p.č. 97/1 a 97/2, k.ú. Růžodol I 
 

 

Zpracoval: Mgr. Eva Bulířová 

odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku, odděl. majetkové evidence a dispozic 

telefon: 48 524 3312 

Schválil: vedoucí oddělení Ivana Roncová, vedoucí oddělení majetkové evidence a 
dispozic 

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

Projednáno: RM 18. 6. 2013 

Poznámka:       
 
Předkládá: 

 

Bc. Martina Rosenbergová v.r. 
primátorka města 

 
 

Bc. Jiří Šolc v.r., náměstek primátorky města 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

z r u š u j  e 

usnesení č .  179/10/V/4 ze dne 16. 9. 2010 

a  s c h v a l  u j  e 

záměr prodeje částí pozemků p.č. 97/1 a 97/2 v k.ú. Růžodol I formou výběrového řízení s právem 
přednosti pro Jezdecký klub LIBEREC, V Zátočině 28/15, Liberec 11, IČ: 46744533, za cenu cca 
105.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

 

 



 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Liberec na 7. zasedání, konaném dne 16. 9. 2010, schválilo usnesením č. 
179/10/V/4 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej částí pozemků p.č. 97/1 a 97/2 
v k.ú. Růžodol I, budoucí kupující - Jezdecký klub LIBEREC, V Zátočině 28/15, Liberec 11, IČ: 
46744533, za cenu stanovenou znaleckým posudkem v době realizace kupní smlouvy (rada města 
souhlasila dne 31. 8. 2010 usnesením č. 532/2010/IV/4). Důvodem byla snaha o naplnění „Dohody o 
vzájemném postupu a součinnosti“, uzavřené mezi SML a Jezdeckým klubem LIBEREC. 

Smlouva o smlouvě budoucí kupní byla předložena Jezdeckému klubu LIBEREC k podpisu (prodej 
předmětných pozemků měl být realizován po vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu „Rekonstruk-
ce mostu v Norské ul.“ a zapsání souvisejícího geometrického plánu do katastru nemovitostí). 
S ohledem na skutečnost, že ze strany Jezdeckého klubu LIBEREC nikdy nedošlo k podpisu smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní a v současné době je již k dispozici kolaudační souhlas na výše uvedenou 
stavbu, navrhujeme změnu usnesení – realizovat prodej předmětných pozemků. 

 

Informace:  

kat. území: Růžodol I                                                                 části pozemků p.č. 97/1, 97/2 

  
zpracovala: Mgr. E. Bulířová 
kontrolovala: I. Roncová 
 
druh pozemků: zast. plocha a nádvoří – zbořeniště (p.č. 97/1), ostatní plocha – neplodná půda 
 (p.č. 97/2) 
ochrana: --- 
důvod předložení: snaha o naplnění „Dohody  o  vzájemném  postupu a součinnosti“, uzavřené 

mezi SML a Jezdeckým klubem 
záměr: prodej pozemků 
využití dle územ. plánu: plochy sportu a rekreace – areály sportovišť, záplavové území 
závazky a břemena: --- 
pronájem pozemku: --- 
zákonná úprava dle: § 50a Obč. zákoníku  
 
 
cena dle znaleckého posudku:   455,- Kč/m2                                  
výměra: cca 210 m2    
 
základní cena: 95.550,- Kč 
náklady spojené s realizací prodeje:   9.200,- Kč 
 
Celková cena:                               cca 105.000,- Kč  
 

 
DOPORUČENÍ OEMA:   Oddělení majetkové evidence a dispozic doporučuje prodej pozemků. 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 


