
 
 

 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

8. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 9. 2013 

Bod pořadu jednání:       

Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě č. OLP/686/2010 o společném postupu v rámci 
projektu "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt"                             

 

 

Zpracoval: Pavel Smarž 

odbor, oddělení: odbor strategického rozvoje a dotací, oddělení přípravy a řízení  
projektů 

telefon: 48 524 3188 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Martin Čech 

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: radou města dne 17. 9. 2013 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
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uzavření Dodatku č. 2  ke  smlouvě č. OLP/686/2010 o společném postupu v rámci projektu 
"Revitalizace městských lázní na galerijní objekt" 
 
a ukládá 
 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit podpis příslušného dodatku smluvy. 

T: 10/2013 
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Důvodová zpráva  
V souvislosti s dodatečně provedenou kontrolou Smlouvy č. OLP/686/2010 o společném 
postupu v rámci projektu "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt", bylo zjištěno 
v článku II – „Prohlášení smluvních stran, bodu 1. Město prohlašuje, že je vlastníkem 
nemovitostí“ opomenutí uvedení pozemku, chybné uvedení výměr pozemků a chybné uvedení 
čísla parcely u budovy oproti již uzavřené darovací smlouvě č.j. OLP/1573/2010 ze dne 
30.9.2010. 

 

Předmětem nového dodatku č. 2 je změna článku II. odst. 1 smlouvy č. OLP/686/2010 (dále 
jen ”smlouva”).  

Smluvní strany se s ohledem na chybu v základní smlouvě č. OLP/686/2010 v číslování 
pozemků a jejich výměr, dohodly na tom, že se čl. II odst. 1  smlouvy zcela nahrazuje tímto 
novým textem:  

1. Město prohlašuje, že je vlastníkem těchto nemovitostí: 

- pozemky: 

1. Parcel
a č. 

výměra 
m2 

druh pozemku, způsob využití katastrální 
území 

list 
vlastnictví 

2513 1529 zahrada Liberec 1 

2514/1 2642 zastavěná plocha a nádvoří Liberec 1 

2514/2 36 zastavěná plocha a nádvoří Liberec 1 

2515/1 1600 ostatní plocha Liberec 1 

2515/2 750 trvalý travní porost Liberec 1 

2515/3 267 zastavěná plocha a nádvoří Liberec 1 

2515/4 3 ostatní plocha Liberec 1 

2515/5 92 ostatní plocha Liberec 1 

2515/6 152 trvalý travní porost Liberec 1 

2515/7 58 trvalý travní porost Liberec 1 

2515/8 47 zastavěná plocha a nádvoří Liberec 1 

 
- budova: 
 

č.p. k.ú. způsob využití list vlastnictví na parcele č. 

723 Liberec občanská vybavenost 1 2514/1 
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Tento dodatek byl předložen ke kontrole právnímu oddělení Libereckého kraje a Statutárního 
města Liberec. 
 
 
 
 
 
 
Doporučení odboru strategického rozvoje a dotací: 
Souhlasit s uzavřením Dodatku č. 2  ke  smlouvě č. OLP/686/2010 o společném postupu v 
rámci projektu "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt" 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: Dodatek č. 2  ke  smlouvě č. OLP/686/2010 o společném postupu v rámci 
projektu "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt" 
 
 

 
 



 
 

Strana 1 (celkem 2) 

DODATEK Č .  2  
ke Smlouvě  o  společném postupu v  rámci  pro jek tu   
„Revi ta l izace městských lázní  na galer i jn í  ob jek t “  

 
č .  OLP/686/2010 

 
 
 

uzavřené v Liberci dne 29.4.2010   
 

 
mezi 

 
1.  Liberecký kraj  
 Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 
 IČ: 708 91 508 
 Zastoupené: Martinem Půtou, hejtmanem  
   

na straně jedné (dále jen „kraj“) 
 

a 
 
2.  Statutární město Liberec 
 Se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
 IČ: 002 62 978  
 Zastoupený: Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města 
 
na straně druhé (dále jen „město“) 
případně „smluvní strany“.  
 
 
 

 
Článek I. 

Předmět dodatku 

1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna článku II. odst. 1 smlouvy č. OLP/686/2010 (dále 
jen ”smlouva”).  

1.2. Smluvní strany se s ohledem na chybu ve smlouvě č. OLP/686/2010 v číslování 
pozemků a jejich výměr, dohodly na tom, že se čl. II odst. 1  smlouvy zcela nahrazuje 
tímto novým textem:  

1. Město prohlašuje, že je vlastníkem těchto nemovitostí: 

- pozemky: 

2. Parcel
a č. 

výměra 
m2 

druh pozemku, způsob využití katastrální 
území 

list 
vlastnictví 

2513 1529 zahrada Liberec 1 

2514/1 2642 zastavěná plocha a nádvoří Liberec 1 
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2514/2 36 zastavěná plocha a nádvoří Liberec 1 

2515/1 1600 ostatní plocha Liberec 1 

2515/2 750 trvalý travní porost Liberec 1 

2515/3 267 zastavěná plocha a nádvoří Liberec 1 

2515/4 3 ostatní plocha Liberec 1 

2515/5 92 ostatní plocha Liberec 1 

2515/6 152 trvalý travní porost Liberec 1 

2515/7 58 trvalý travní porost Liberec 1 

2515/8 47 zastavěná plocha a nádvoří Liberec 1 

 
- budova: 
 

č.p. k.ú. způsob využití list vlastnictví na parcele č. 

723 Liberec občanská vybavenost 1 2514/1 

 
2.1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na tom, že se v čl. II odstavce 

nyní označené 2., 2., 3., 4., budou označovat jako 2. – 5. 
 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

2.1.    Články a ustanovení smlouvy v tomto dodatku neupravené se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu ve 2 vyhotovení. 

2.3.   Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. 

2.4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán 
 určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou 
 ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

2.5. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
 Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických 
 osob uvedených v této smlouvě. 

2.6. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Statutárního města Liberce č. 
 …… ze dne …… a usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. ….. ze dne. ….. 

 

V Liberci  dne ......………. V Liberci  dne …………… 
   
  
…………………………….. …………………………….. 
Mgr. Martina Rosenbergová Martin Půta 


