
 

 

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:       

Uzavření dodatku č. 1 k Darovací smlouvě reg. č. 5/12/0477 (1/2012/K/B/-36200) ze dne 
23. 11. 2013 mezi Statutárním městem Liberec a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 

 

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       

s c h v a l  u j e 

uzavření dodatku č. 1 k Darovací smlouvě reg. č. 5/12/0477 (1/2012/K/B-36200) ze dne 23. 
11. 2012 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ: 65993390 a 
Statutárním městem Liberec, nám. Dr. E. Beneše, Liberec 1, IČ: 00262978, dle předloženého 
návrhu. 

 

 



 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Liberec na 6. zasedání, konaném dne 28. 6. 2012, schválilo usnesením č. 
145/2012/III/1 nabytí pozemků p.č. 2041/1, 2041/2, 2041/3, 2041/4 a 2041/5 v k.ú. Vesec u 
Liberce od ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ: 65993390 a 
s tím spojenou úhradu nákladů ve výši 15.000,- Kč a uzavření „Darovací smlouvy č. 
1/2012/K/B-36200“ dle přiloženého návrhu. 

Ministerstvo dopravy, jako zřizovatel ŘSD ČR, vzneslo připomínky k výše uvedené Darovací 
smlouvě, kterou se převádí pozemky v k.ú. Vesec u Liberce. Na základě těchto připomínek 
byl vyhotoven Dodatek č. 1. 

 

Přílohy:  

Darovací smlouva reg. č. 5/12/0477 (1/2012/K/B-36200) ze dne 23. 11. 2013 

Návrh dodatku č. 1 k Darovací smlouvě reg. č. 5/12/0477 (1/2012/K/B-36200) 



 

 



 

 



 

  



 

  

 



 

D  O  D  A  T  E  K    č.   1 
k darovací smlouvě č. 1/2012/K/B-36200 reg. č. 5/12/0477 ze dne 23.11.2012 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
uzavřený níže uvedeného dne mezi účastníky 
 
 
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle 
jehož jménem jedná Ing. Radek Hanačík, ředitel úseku kanceláře GŘ 
IČ: 65993390 
bank. spojení: KB Praha 4, Nuselská 94  
č. účtu: 43935041/0100, VS: 36200 
jako dárce na straně jedné 
a 
Statutární město Liberec 
se sídlem: Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ: 00262978         DIČ: CZ 00262878 
jehož jménem jedná:  Bc. Martina Rosenbergová, primátorka města 
jako obdarovaný na straně druhé 
 
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách darovací smlouvy: 
 
 
1.) V čl. IV., se mění: 
 
 „cena administrativní“ se nahrazuje „cena zjištěná dle platných právních předpisů“
  
 
2.) Mění se čl. VII., odst. třetí, který zní takto: 
 

 Pro případ, že by obdarovaný něco z toho, k čemu se ohledně způsobu využití 
darovaného majetku zavázal, porušil nebo nedodržel, dohodly se smluvní strany na tom, že 
obdarovaný jako sankci převede na účet dárce částku ve výši 100% ceny předmětu této 
smlouvy, zjištěné v době porušení povinnosti, minimálně však částku ve výši 100% ceny ob-
vyklé v době bezúplatného převodu majetku dle této smlouvy dle znaleckého posudku č. 
3502-87/09 ze dne 27.7.2009 a to na účet a do rozpočtu dárce, ve lhůtě do 60 dnů ode dne 
zjištění porušení shora uvedeného závazku. 
 
Ostatní ustanovení darovací smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
 
V Praze dne: ………………..      V Liberci dne: ……………….. 
 

 
   

..................................................  .............................................................. 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Ing. Radek Hanačík 
ředitel úseku kanceláře GŘ 

             Statutární město Liberec 
Bc. Martina Rosenbergová 

primátorka města 

 


